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I 
INTRODUÇÃO 



« (...) 

Não podias ficar presa comigo 

à pequena dor que cada um de nós 

traz docemente pela mão 

a esta pequena dor à portuguesa 

tão mansa quase vegetal 

(...)»(!) 

Quando, em 1912, Luís Barreto concorria à terceira cadeira da Escola de Arte de 

Representar com uma tese que se interrogava acerca da existência de um teatro português (2); 

dava continuidade a uma linhagem crítica, hoje considerada miserabilista, mas muito 

persistente, sobre a literatura dramática portuguesa.Vítor Santos viria a insistir sobre a única 

«cintilação» de O Fidalgo Aprendiz no teatro nacional, secundada talvez pela Castro no 

século XVI, que teria, no entanto, de esperar pela graça vicentina de Almeida Garrett para 

recuperar brilho (3). No mesmo sentido, António José Saraiva carrega os tons de uma 

paisagem desolada em que só Gil Vicente e o criador do Frei Luís de Sousa sobressaem, 

solitários, numa terra sem tête dramatique, em que o lirismo triste, no entender de Andrée 

Crabbé Rocha, foi preenchendo os vazios do «tracé discontinu et horizontal» da história do 

teatro português (4). Se, desde há alguns anos, se assiste a uma mudança de atitude em 

relação à Literatura marginalizada que atenta em múltiplas expressões literárias, para além de 

uma literatura dita nobre, o mesmo se vai constatando no particular domínio dramático com 

vista a redimensionar uma futura História do Teatro Português (5). 

Primeiro, só uma multifacetada história do espectáculo, e já não redutoramente do 

texto dramático, poderá superar uma tradição que ignora os aspectos materiais da 

representação, os olhares, as falas autenticamente vividas, a sua ligação quotidiana com os 

periódicos, afinal o colorido de que textos de dramaturgos-actores, como Shakespeare ou 

Molière, privilegiadamente nos falam. Em seguida, não se poderá deixar de povoar o tal céu 
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de raríssimos astros com fulgores seguramente menos impressionantes, sobretudo se a 
referência for a do teatro espanhol do Siglo de Oro ou a do teatro francês sob o reinado do 
Rei Sol, mas que garantiram, enfim, vida, até padrão de vida atado num simples cordel, 
alargando o quadro dessa já por si província tradicionalmente silenciada da história literária. 

Almeida Garrett teve, dado o seu nacionalismo romântico, grandes responsabilidades 
neste afunilamento crítico ao falar, em pleno século XIX, numa literatura dramática 
portuguesa nova, não sem passado, pior do que isso, de memória perdida, mortas umas 
poucas e débeis sementes antigas, lançadas em chão fértil, mas mal amadas por quem quase 
não deu pela sua morte. Ora, para tal moléstia sempre se buscou a droga fora, conforme 
notou o autor de Um Auto de Gil Vicente, e o teatro em Portugal foi sobrevivendo de 
superficial enxertia estrangeira, sem conseguir, portanto, a tal civilização que alimentava os 
teatros esplendorosos. D.Sebastião condenara o teatro nacional com o próprio Portugal, a 
Inquisição queimou-o com o Judeu ( cujas produções dramáticas, a par das de Gil Vicente, 
Garrett considera «obsoletas» e «incapazes de cena» ), o Marquês de Pombal perseguiu-o e 
de certa forma matou-o, no Limoeiro, com Correia Garção. O fausto aristocrático da ópera 
italiana, depois a mais fina das invasões francesas que electrizava plateias fracas, finalmente o 
Salvatério rematavam um destino de crises teatrais sucessivas, confirmado pelo 
abastardamento do drama histórico, triste resultado do esforço garrettiano para criar um 
teatro português dirigido à classe média. O conhecimento existencial, e sempre relativo, de 
Inglaterra e de França justificaram a glória privada da estreia de O Frei Luís de Sousa que um 
público alargado não saberia aplaudir na sua simplicidade de linhas clássicas, ao tempo da sua 
criação (6). 

Mais tarde, Eça de Queiroz veio a questionar as causas da nossa decadência teatral com a 
séria ênfase de quem sabia estar a aprofundar «os velhos motivos da pilhéria lusitana», isto é, 
toda uma miséria nacional. Assim, em Uma Campanha Alegre, confina a criação dramática 
portuguesa justamente ao Frei Luís de Sousa, num país que nunca teve génio dramático 
suficiente para construir um drama sobre «a observação da vida», com «sentimentos, 
caracteres solidamente desenhados, costumes bem postos em relevo, tipos finamente 
analisados, estudos concretizados numa acção (...)». Oscilando desgraçadamente entre o 
«tiroteio de prosas ajanotadas» a que se resume o tipicamente português drama sentimental e 
o petit effet de bruscos lances dramáticos, para já não falar da nacionalíssima farsa com 
matronas e tudo, o teatro português, na óptica queirosiana, não pode contar nem com um 
público de qualidade, dotado de uma mínima curiosidade intelectual e confortável 
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rendimento, nem com muitos actores de nível (7). Ramalho Ortigão sublinhará a 

interpretação garrettiana de que o teatro não pode prosperar onde não há civilização, 

porquanto é «um produto directo do meio social», reflectindo, por isso, em Portugal, o 

estado bruto em que se mantém a nossa burguesia que não é capaz de inspirar senão « a 

pequena chicana de ambições medíocres ou o episódio de uma sentimentalidade sem fé e sem 

paixão» (8). Já no século XX, Fialho de Almeida vem a declarar que «a aptidão dramatúrgica 

do escritor português é uma qualidade de excepção», já que este se desperdiça historicamente 

na «concepção lírica, na tirada oratória e na devaneação sentimental (...) » (9). 

No contexto desta geral negatividade, toma uma particular pertinência a interrogação 

de Luís Barreto - O teatro portuguez existe ? - a que Luiz Francisco Rebello responde, não 

com a evidência que muitos teimam em exigir, mas com a constatação apurada, sem 

preconceitos epocais, de uma «tendência» incessantemente perseguida que esta tese 

procurará observar e interpretar, num período determinado. Como consequência, Ribeiro 

Chiado ou Baltazar Dias não mais poderão ser esquecidos no limbo dos epígonos vicentinos; 

a produção dramática de Camões não poderá continuar a ser meramente juvenil, marginal da 

lírica e da épica; a grande referência dramática de D.Francisco Manuel de Melo será mais do 

que uma mera florescência do polígrafo. As loas, entremezes, passos, autos e sátiras, em 

circulação desde o século XVI, deverão ser considerados a par da nacionalização de modelos 

estrangeiros e de comédias lusitanas, consubstanciadas na criação de António Ferreira, 

Ferreira de Vasconcelos ou ainda de Sá de Miranda. A produção dramática portuguesa, 

depois de 1580, deverá deixar de reflectir tão só o despojamento de identidade nacional para 

evidenciar a fortuna de uma dramaturgia espanhola prestigiada na esfera europeia e que 

sobreviveu entre nós para além do domínio filipino. As tentativas de Rodrigues Lobo, O 

Fidalgo Aprendiz, a polémica entre o Marquês de Valença e Alexandre de Gusmão, a 

tradução que o Conde da Ericeira fez da Arte Poética de Boileau constituirão reacções 

contra certa descaracterização nacional que a alternativa francesa devia começar por 

combater. Correia Garção e Manuel de Figueiredo, vulgarmente lidos na perspectiva 

exclusiva da implantação da normatividade arcádica, afigurão-se eloquentes na sua 

importância teórica específica, anterior a Almeida Garrett, e António José da Silva poderá ser 

bem mais do que o sol setecentista, martirizado pela Inquisição. 

De resto, o preconceito parece ser duplo, pois não se limita à globalidade da criação 

dramática portuguesa, ampliando-se no desprezo académico pelo estudo da literatura 

portuguesa setecentista, geralmente tida como menor, desafortunadamente pós-clássica, 
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sonolentamente pré-romântica ( por inerência, depois, serodiamente romântica), desperdiçada 

em cabeleiras pouco pensantes, rendas de amores ridiculamente conventuais. Ainda, no Jornal 

de Letras. Artes e Ideias de Abril deste ano, a propósito de uma selecção de os dez «Livros 

da Vida», Vasco Graça Moura, por um lado, espantado com a ausência da poesia medieval, 

de Bernardim ou de Sá de Miranda, conclui que «já é menos estranho que nenhum autor do 

século XVIII tenha sido referido». Por outro lado, Isabel Pires de Lima considera normal que 

se prefira a prosa ao teatro, pois «a pobreza do texto teatral português, para além da sua 

própria natureza, seria explicação suficiente» (10). 

Na verdade, o convívio com a grandeza do teatro francês setecentista, por sua vez 

seduzida pelos dramaturgos espanhóis do Século de Ouro, foi convocando, no âmbito da 

docência da Literatura Francesa III e na vocação actual da comparatística, a necessidade de 

aprofundar a presença geralmente tardia de matéria dramática francesa em Portugal, qual 

relógio atrasado. Assumindo o desafio de investigar um objecto praticamente novo, ou 

corrigindo como Garrett, com um passado de abandono, agravado pela definição de balizas 

cronológicas entre 1737- 1820, esta tese propõe-se atravessar o tal deserto literário 

português de setecentos, desde a episódica tradução de Georges Dandin ou le Mari 

Confondu, apresentada, em Lisboa, a um diplomata inglês aí acreditado, até à Revolução 

Liberal, marco de ruptura com o século XVIII ideológico. Lord Tirawley - certamente o 

mesmo que, no dizer de José Anastácio da Cunha, em Notícias Literárias de Portugal, pouco 

esperava de uma nação dividida entre a fé na chegada do Messias ou de D.Sebastião... (11)-

pedira uma comédia em português e Alexandre de Gusmão, imbuído de cultura parisiense, 

não lhe oferece uma comédia portuguesa, o que só por si pode ser significativo, explicando 

tratar-se de uma adaptação ao gosto português. É ainda curioso que o país, à semelhança do 

que acontece na comédia de D.Francisco Manuel de Melo, continue a rever-se no ridículo 

burguês que se quer afidalgar, maladroit, como se o estrangeirado humildemente, isto é com 

a consciência das proporções portuguesas, homenageasse a nobreza do inglês, desculpando-

se pelo país a quem as sofisticadas roupagens emprestadas lhe assentavam mal. 

Sendo natural que um diplomata inglês procurasse conhecer Portugal através do teatro -

Almeida Garrett quis fundar um Teatro Nacional digno, aproximável dos que coroavam a 

Inglaterra e a França, precisamente para que o país crescesse com ele -, é, aliás, sintomático 

que se lhe responda com Molière nacionalizado, evidenciando, desde logo, a importância 

quantitativa e qualitativa da tradução para a definição de uma cultura dramática portuguesa, 

ao longo de todo o século XVIII, e para além dele, não deixando, contudo, esse modo 
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alienante de afirmar a preocupação de referir os contextos nacionais, numa hesitação quase 

paradoxal. Ora, o entendimento da constante « de um projecto de nacionalização 

dramática», inerente à nossa literatura teatral, na proposta de José Oliveira Barata, em 

António José da Silva Criação e Realidade não cessa de sugerir itinerários múltiplos e 

convergentes (12). Considerando, por isso, que o obstinado esforço de consolidação de um 

teatro nacional foi conhecendo sucessivos obstáculos alienantes de modelos estrangeiros, 

cujo protagonismo, de toda a forma, só confirmava a precaridade de uma identidade 

propriamente portuguesa, impunha-se o estudo de tal tensão. Ao ultrapassar falsas 

dicotomias em que o património próprio é o que se subtrai ao valor estrangeiro, contra certa 

impertinência patriótica, tratava-se de aventar a possibilidade de a matriz francesa, 

estruturante sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII em Portugal, e de que a 

esfera dramática é só uma projecção não menor de influência, ter constituído escola de 

identidade, quase paradoxalmente. Parece evidente que essa pedagogia, altiva bem entendido, 

trouxe com o melhor outros ouropéis, convidando à grosseira imitação do mais fácil, 

justificando que o Abade de Jazente, vários títulos de teatro de cordel e não só criticassem os 

exageros e até a ilegitimidade de tal veneno (13). Aceitando mesmo assim o ridículo 

autêntico dos francelhos e a sentida emoção do Seabra que, em Retrato de Uma Família 

Portuguesa de Miguel Rovisco, não sem a distância causticante de outras personagens, canta 

a primeira estrofe de Os Lusíadas enquanto os franceses invadiam Lisboa em 1807, é urgente 

que o comparatismo, pelo menos na sua essencial alienação internacional, nos devolva pelo 

diálogo as reais proporções do teatro português (14). 

Didier Souiller e Wladimir Troubetztkoy lembram que «comparer c'est voyager» (15), 

implicando a metamorfose de tal alargamento de horizontes que a divulgação, em palco e 

dans un fauteuil, de Corneille, Molière, Racine, Voltaire e de muitos outros dramaturgos, 

hoje quase esquecidos mas muito admirados noutros tempos, favorecia. O autor de Le Cid 

foi pouco traduzido no nosso século XVIII em relação ao apreciadíssimo criador de Le 

Tartuffe ou f Imposteur, objecto de um sem número de manipulações, e o nocturno 

tragediógrafo de Phèdre acompanhou aqui longamente os trilhos neoclássicos, desvendando 

algumas enseadas já românticas (16). De resto, a abundância teórica do período que nos 

ocupa, produtora também de um projecto específico de reforma teatral, no âmbito da Arcádia 

Lusitana, obriga a que se realize «une poétique comparée des formes, des genres ou des 

thèmes» (16), concretizada aqui no exame de poéticas fundamentais, discursos, prefácios, 

orações da época, na perspectiva da intervenção francesa de poéticas dos séculos XVII e 
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XVIII, respeitantes ao plano dramático. Os mecanismos de compreensão de um determinado 
«horizonte de expectativa», desfasado das intenções reformadoras do teatro, nas suas 
produções dramáticas didácticas e irrealistas, são igualmente rentabilizados através de uma 
estética da recepção, promotora das razões dos públicos e já não só dos textos. Entusiastas 
ainda das comédias de capa e espada, dos entremezes, do teatro musicado, da promissora 
síntese de O Judeu, as plateias, distantes dos debates abstractos, reprovavam as menos 
teatrais criações inovadoras de Correia Garção ou de Manuel de Figueiredo, adiando-as até 
ao tempo agitado de Garrett que retomou, ampliando, com condicionalismos difíceis mas 
mais propiciadores, o plano arcádico de educação dos que hão-de sustentar um teatro 
nacional. Se muito didactismo de O Teatro Novo ou de O Dramático Afinado não 
transformou as expectativas dramáticas portuguesas, aproximando-se da atitude de Molière 
nas Critiques, mas sem usufruir do seu meio, um padrão francês de progresso e de 
civilização, nas suas expressões sociais, culturais, políticas e religiosas, difundia-se com 
cortes, limites, repressões, adiando também a modernização liberal, por sua vez acidentada, 
para o século XIX. 

Com efeito, os nacionalizadores do teatro em Portugal não só estudam e citam, 
obedientes, logos e praxis do teatro francês, como agitam os rígidos moldes de Boileau com 
o génio dinâmico de grandes dramaturgos, abrindo caminhos mais livres para uma produção 
dramática portuguesa (17). Neste quadro, a própria concepção epocal de tradução, vigente 
também na França do século XVIII com as «adaptations à nos moeurs», permitia um 
dinamismo próprio de originalidade que, na definição dos seus limites e das suas licenças, 
justifica uma sociologia dessas versões abundantes, intrínsecas ao nosso Setecentismo teatral. 

Em vez de pulverizar a investigação numa fortuna anónima, mas capital, ou em nomes 
reconhecidos na esfera teatral da época, e porque o afinal rico, ou menos brilhante mas 
povoado universo literário, até particularmente dramático, do Portugal setecentista 
apresentava intermináveis caminhos, optou-se, neste estudo, por seleccionar autores ainda 
assim reconhecidos, - fugindo à multidão de minúsculos nomes tão convocados pelos estudos 
de recepção-, marcando o movimento criacional, no sentido de integrar a dinâmica teatral na 
global evolução literária, existente apesar de tudo, do século XVIII, e que geralmente não se 
circunscreveram à produção dramática. Porém, a sua relação com o teatro francês há-de 
afigurar-se basilar ou porque as suas traduções foram muito aplaudidas, correspondendo a 
uma voga já de si significativa, ou porque foram encomendadas de acordo com o gosto 
maioritário, numa vida de dura sobrevivência, ou para exprimir uma paixão que orientava 
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toda uma existência com outras, novas inclinações que iam despontando, ou ainda para 
cristalizar uma norma moral e estética conservadora e maldizer peças degradantes que a 
França dava de barato. Às vezes por tudo isto a um tempo, este corpo de adaptações «ao 
gosto português» há-de assumir a eloquência espantosa de, nas suas mutações anunciadas em 
relação aos originais, através de omissões, eufemismos, desvios, retratarem Portugal na 
distância estudada entre textos de partida (de uma França activa, antes, durante e depois da 
Revolução Francesa) e textos de chegada. Dir-se-ia que nessa precisa distância residem as 
causas dos exílios e dos cativeiros destes tradutores que conhecem uma mesma, só 
sensivelmente variável, repressão das suas afeições estrangeiras: Filinto Elísio faz traduções 
de Racine e Longepierre que às vezes não acaba ( de tão mal pagas) e defende, em Paris, a 
vernaculidade da sua língua pátria, sempre venerando os grandes nomes do teatro francês; a 
sua amiga Marquesa de Alorna, mesmo depois de arruinada essa amizade, alimenta-se, na 
prisão conventual de Cheias, da superioridade das mulheres cornelianas, inflectindo o coração 
para o Racine de sentimento mais vibrátil; Bocage, o mundano, traduz para plateias vivas as 
vitórias francesas da natureza sobre a religião antes de definhar no Limoeiro; José Anastácio 
da Cunha ataca os fanatismos pela mão de Voltaire em pleno reinado pio de D.Maria, apura a 
sua poesia com o verso raciniano, lê Rousseau, rasga o futuro do lirismo e sobretudo da 
geometria em Portugal para acabar nos cárceres da Sofia. Do outro lado do motim, José 
Agostinho de Macedo, trocando mesmo as suas tintas para acabar repondo no trono 
D.Miguel, há-de combater não só as tais «macaquices francesas» que deitam a perder vastas 
plateias, suspirando pelos altos monumentos da dramaturgia clássica seiscentista, na sua 
leitura obviamente inócuos, mas sobretudo dos crimes desse senhor de Ferney adorado e 
odiado. Francisco Dias Gomes representará o expoente máximo da voltairofilia portuguesa, 
num autêntico hino a François-Marie, também através do seu teatro instigador de uma 
agitação política que tarda a frutificar neste reino das horas lentas. O jovem Garrett, 
dramaturgo, revolucionário, há-de realizar o possível progresso português, entre desterros, 
verdadeiras viagens ao futuro, e uma criação dramática tecida de fibras francesas, entre as 
inglesas e as alemãs, para, sem contradição, aprender a sua civilização, fortificando uma 
própria e nossa. 

Um olhar sobre alguns periódicos, privilegiadamente os enciclopédicos, que promovem 
intensivamente a nova burguesia resultante das transformações económicas pombalinas, 
manifesta a prioridade da cultura dramática francesa implicada nesta ascensão, ao ponto de aí 
se incluir críticas perfeitamente à la page das peças representadas, em Paris. Finalmente e 
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invertendo esse olhar, os testemunhos sobre certo grotesco do teatro em Portugal de alguns 
viajantes estrangeiros sublinham o tal fosso civilizacional que define uma última vocação 
imagológica desta tese. Ora, esta imagem seria desformada pelo desdém. 

Na realidade, procurar-se-á avaliar as exactas medidas de Portugal entre 1737 e 1820 
na estratégica perspectiva teatral de uma gradualmente importante presença francesa. 
Recusar tout court a superioridade negativista de William Beckford ou de Arthur William 
Costigannão poderá apagar fundamentais pressupostos deste estudo: o suplício dos Távoras, 
os Index Expurgatórios, os autos-de-fé em que se queima em efígie o Cavaleiro de Oliveira e 
a sério António José da Silva, a inoperância da reforma teatral arcádica, as polémicas em 
torno de Verney, a valentia quase solitária de D.Leonor de Almeida e os paradoxos do 
ilustrado Marquês de Pombal, o exílio de Francisco Manuel, as perseguições fatais de Bocage 
e do lírico professor de Geometria, muitíssimo depois de a França ter o seu Zadig de Voltaire 
e L'Esprit des Lois de Montesquieu. 

Em tensão com o oportunismo plebeu de José Agostinho de Macedo e a subserviência 
oficial de José Daniel Rodrigues da Costa, nem estes anjos tímidos do futuro, nem o regrado 
Romantismo de Almeida Garrett hão-de escapar ao desgosto. O filão aqui estudado é o 
preponderante movimento setecentista que insiste em ensinar Portugal a viver o tempo que o 
teatro francês ia transportando, enquanto muitos adoravam ainda «as belas estrelas mortas» 
de Miguel Rovisco e acalentavam a «pequena dor à portuguesa» de Alexandre O'Neill (18). 
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(1) O'NEILL, Alexandre, Poesias Completas 1951 / 1983, Lisboa, Imprensa Nacional, 1984, «Um adeus 

português», p.64. 

(2) BARRETO, Luís, O theatro portuguez existe?. Lisboa, 1912, p.7: 

« (-.) 
Onde é que em Portugal, desde Gil Vicente até Garrett, se encontra, em volta d'um no

me illustre, uma plêiade que possa constituir pelo vigor do caracter, pelo parentesco de in

fluencias históricas, pela affinidade de raça e de indole, quer dizer, pelo ar de familia uma 

produção dramática que se possa considerar uma escola ? (...) » 

(3) SANTOS, Vítor, Evolução do Teatro em Portugal. Lisboa, Livraria Portugal, s.d., p.71 

(4) SARAIVA António José, Para a História da Cultura em Portugal, Lisboa, Bertrand, 4"ed., vol. II, p. 13. 

Nesta página, o autor sublinha a importância de um estudo de recepção para o universo teatral: 

« (•••) 
Se conhecêssemos a história do público, deixaríamos de nos preocupar com muitos pseu-

doproblemas que hoje levam aos historiadores literários um tempo e um esforço mal empre-

gados.Explicaríamos talvez a estranha configuração da história do teatro português. (...) » 

ROCHA, Andrée Crabbé, Présence et Absence du théâtre Portugais, Lisbonne, 1953, p.5. A investigadora 

chega ao ponto de concluir que Portugal nunca poderia ter um teatro erudito, ou de valor, p.13: 

« ( - ) 
Un théâtre savant et cultivé comme celui du reste de Y Europe ne saurait trouver ici un é-

cho véritable, car il manque à la culture nationale cette écume éblouissante et spirituelle 

qui permit les pièces de Marivaux, ou la propension métaphysique qui justifia Ibsen, ou 

la magique assimilation de forces obscures du sang et des appels de Y instinct qui a fait 

la fortune de Lorca. (...) » 

(5) SARAIVA, Arnaldo, Literatura Marginalizada, Porto, 1975. Ver «As Duas Literaturas ( A «Pobre» e a 

«Rica» )» e «Literatura Marginal 

izada ( A propósito da «literatura de cordel» ) 

Na verdade, esta tese acaba por ser uma introdução alargada a um futuro estudo das peças de cordel que 

acusam a influência francesa, ainda que muitas vezes indirectamente, e dos manuscritos, muitos deles inéditos, 

de traduções de dramaturgos franceses, para além do teatro impresso que mereceria ser sistematizado, autor a 

autor. Só no caso de Molière em Portugal, será seguramente obra de uma vida... 

(6) GARRETT, João Baptista da Silva Leitão de Almeida, Obras Completas, Lisboa, Empreza da Historia de 

Portugal, s.d., Um Auto de Gil Vicente. «Introducção», pp.627-631 e Catão, «Prefácio da primeira edição», 

p.524. 
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O volume Etudes de Reception. Reception Studies. Actes du Xie Congrès de l'Association Internationale 
de Littérature Comparée. Proceedings of the XIth Congress of the International Comparative Literature 
Association (responsable de la publication: Rien T. Segers). Peter Lang. Bern. Berlin, Frankfurt am Main. New 
York, Paris, Wien, 1993, avalia as «Changing Faces of Reception Studies.Some General Observations in 
Retrospect» e sobretudo aplica os estudos de recepção ao específico domínio teatral: «Les études de réception: le 
cas spécifique des oeuvres théâtrales, par Daniel Mortier (Université de Picardie). Na página 71, o autor nota que 
Hans-Robert Jauss. em Pour une esthétique de la réception. Paris, Gallimard. 1978, no seu estudo «De 
Ylphigénie de Racine à celle de Goethe», só no fim evoca a questão da representação, fazendo dela praticamente 
uma mera opção de história literária. No entanto, «histoire de la littérature et histoire du théâtre ont des rapports 
complexes» e, pelo menos, conforme adianta também, «il faudrait distinguer réception littéraire et réception 
théâtrale», dado que o público na sua diversidade deve ser objecto de estudo: homem comum, crítico 
profissionaL leitor e espectador oferecem singularidades que ajudarão a melhor compreender inclusivamente a 
própria actividade teatral. 

(7) QUEIROZ, Eça de. Uma Campanha Alegre. «De «As Farpas». Lisboa. Publicações Europa-América. 1987. 

pp. 19-27.Na página 23, Eça considera o significado de um teatro normal: 

« (-) 
O teatro normal seria a criação de uma literatura dramática, isto é, o enriquecimen

to do nosso património intelectual - educação permanente no presente, elemento his
tórico para o futuro. (...) » 

(8) ORTIGÃO, Ramalho. As Farpas. Lisboa, Companhia Nacional Editora, 1889, p.313: 

« (•••) 
Onde há uma forte burguezia, poderosa, instruída, com tradições, com costumes, com 

princípios, a arte estrae dos interessantes conflictos da vida d'essa burguesia o grande e-
lemento cómico ou dramático. 

Quando a burguezia é, como em Portugal, uma classe que está por educar, que pelo la
do intellectual e pelo lado moral se pode mesmo dizer que está por instituir, a arte não po
de extrahir dos actos da sua vida senão a pequena chicana de ambições médiocres ou epi
sodio de uma sentimentalidade sem fé e sem paixão. (...) » 

(9) ALMEIDA, Fialho de, Actores e Autores. «O Mundo - 30 de Setembro de 1906», Lisboa, Clássica Editora, 

1970, p.9: 

« (-) 
Durante o funcionamento constituído com carácter de protecção pelo Estado, as peças 

representadas em D.Maria não divergem das médias medíocres, que têm caracterizado a 
literatura dramática nos outros períodos do teatro português de Garrett para cá. (...) » 

(10) Jornal de Letras. Artes e Ideias. Abril 1998, «Livros da Vida», pp.8-9. 
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Luiz Francisco Rebello, em História do Teatro Português, Lisboa, Publicações Europa-América, 4a ed, p. 12, 

reflecte: 

« (-.) 

A que deverá atribuir-se este relativo desinteresse pela história do nosso teatro? À 

sua inexistência, que alguns críticos ( em quem geralmente, e por isso falam assim, 

coincide um autor dramático falhado) teimam em proclamar? Decerto que não, pois, 

apesar de tudo existe um teatro português, dotado de características próprias - se não 

como realidade inteiramente conseguida, ao menos como tendência incessantemente 

perseguida. (...) » 

(11) CUNHA, José Anastácio da Cunha, Notícias Literárias de Portugal. 1780. Lisboa, Seara Nova, 1971, p.64: 

« (...) Qu'attendre d'une nation, disait Mylord Tirawley, qui vécut tant d'années parmi 

nous, dont une moitié attend le Messie et Vautre le roi Sébastien? (...)» 

(12) BARATA, José Oliveira, António José da Silva. Criação e Realidade, Coimbra, 1985, volume I, p.381. 

A propósito de certo nacionalismo redutor, ver GUJLLÉN, Claudio, Entre lo Uno y lo Diverso, 

Introducción à la Literatura Comparada, Barcelona, Editorial Crítica, 1985, «Primeiras Definiciones», p. 14: 

« ( - ) 
Acerquémonos a nuestra disciplina sin perder de vista este cariz inicial: la 

Literatura Comparada como afán, deseo, actividad frente a otras actividades. 

Deseo, digamos por lo pronto, de superación dei nacionalismo cultural: de la 

utilización de la literatura por vias nacionalistas, instintos narcisistas, propó

sitos ideológicos. (...)» 

(13) ABADE DE JAZENTE, Poesias, Lisboa, Imprensa Nacional, 1986, pp.45, 47, 79, 358, 361.É interessante 

que algumas destas composições poéticas antifrancesas apresentem Portugal como aluno da França, em matéria 

de moda, costumes, civilidade, literatura, namoro..., ou ainda como peixe que mordeu o anzol francês. 

A propósito da crítica aos hábitos franceses na literatura de cordel, José Oliveira Barata, op. cit.. p.265, em 

nota 2, refere alguns desses títulos que podiam ser multiplicados. 

(14) ROVISCO, Miguel, Retrato de Uma Família Portuguesa, Lisboa, Rolim, 1989, Terceiro Acto, pp. 96-97. 

A obra Qu'est-ce que la littérature comparée? de Pierre BRUNEL, Claude Pichois, André-Michel Rousseau, 

Paris, Colin, 1983, para além de combater certa «méthodomanie» contemporânea nos estudos comparados, 

estabelece as diferenças históricas entre os comparatismos à francesa e à americana, tendo o primeiro 

comprendido as vantagens e o maior alcance moral e intelectual do segundo.Aqui os autores referem, ainda, a 

importância das narrativas dos viajantes, das traduções e adaptações, da imprensa periódica e sublinham os 

limites de certas opções que esta tese sempre procurou ter em mente, p.54: 

« (•••) 
El y a cependant heu de retenir, de l'intervention de Wellek, une mise en garde: la 

chasse aux influences n'est pas moins vaine parfois que l'interview des voyageurs. 

19 



Une étude sur l'influence de Béranger en Iran peut aisément procurer un titre de doc
teur; elle n'accroît pas le patrimoine réel de la littérature comparée. De plus, ces étu
des d'influences se bornent trop souvent à des listes d'écrivains secondaires, plus mal
léables: c'est la valeur de l'auteur influencé qui donne son prix à l'influence autant, si
non plus, que celle de l'émetteur, car c'est l'oeuvre produite par l'influence qui prouve 
la force de l'énergie littéraire. Enfin, il convient de distinguer des degrés différents, de
puis l'imitation consciente jusqu'à l'insconsciente emersion de vers jadis lus et relus, 
en passant par l'emprunt d'un détail infime, et de ne pas attribuer systématiquement à 
une influence ce qui peut être simple rencontre, aifinité: (...) » 

(15) SOUILLER, Didier, TROUBETZKOY, Wladimir, Littérature comparée, Paris, puf, 1997, «Introduction», 

p.XVI: 

« (-) 
Invitation au voyage, d'une part, car comparer c'est voyager, au sens immédiat, 

puisque l'ouverture littéraire sur d'autres oeuvres ne peut s'achever que par une 
découverte du pays concerné et de sa civilisation. (...)» 

Crucial, esta obra muito recente actualiza noções como «Emergence, flexibilité, irradiation», 

«Fortune et image» com particular sentido de aplicação prática e lembrando que foi Daniel-Henri Pageaux quem 
defendeu na noção de imagem, enquanto consideração de um autor ou de um grupo national por um outro e 
sempre lembrando que «on ne voit pas son pays comme les autres le voient». Retoma igualmente a importância 
da perspectiva da estética da recepção, à maneira de Jauss, articulada com a intertextualidade de Julia Kristeva, 
e, acerca do ideal da comédia clássica, conclui muito oportunamente que é difícil encontrar obra que ilustre a 
definição que Boileau estabelece, p.219: 

« (.-) 
La difficulté majeure à laquelle se heurte ce genre de définition, c'est de trou

ver des oeuvres qui puissent l'illustrer. En fait, Boileau a choisi et, d'un coup, il 
condamne la majeure partie des oeuvres de Molière, (...) ». 

O estudo de Susan BASSNETT, Comparative Literature. A Critical Introduction, Oxford UK, 
Cambridge USA 1993, contempla as críticas de René Wellek à orientação comparatista francesa, p.30: 

« (-) 
When he accused Van Tieghem and the French group of restricting the scope 

of comparative literature, of fostering a blinkered approach that led nowhere 
except into a series of blind alleys, each bearing the names of two possibly 
obscure writers working in two different languages, he pointed out that such 
approach could have obvious consequences. (...). 

No capítulo 5., Bassnett reflecte, ainda, sobre «the Pollitics of Travellers' Tales» para concluir, 
p.99, que «the map-maker, the translator and the travel writer are not innocent producers of text» e salienta o 
futuro dos estudos de tradução no capítulo 7 «From Comparative Literature to Translation Studies», ao ponto de 
afirmar, p. 161 : 

« (-) 
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Comparative literature as a discipline has had its day. Crosscultural work in 
women's studies, in post-colonial theory, in cultural studies has changed the 
face of literature studies generally. We should look upon translation studies 
as the principal discipline from now on, with comparative literature as a 
valued but subsidiary subject area.» 

La Traduction dans le Développement des Littératures.Translation in the Development of 
Literatures. Actes du Xie Congrès de L'Association Internationale de Littérature Comparée. Proceedings of the 
Xi th Congress of the International Comparative Literature Association ( responsables de la publication: José 
Lambert et André Lefevere), Peter Lang, Leuven University Press, 1985, constitui um importante volume que 
estuda «La traduction dans le développement des littératures» e inclui uma conferência «Les adaptations 
littéraires comme dialogue des cultures» de Nadezda Andreeva (Sofia) em que algumas reflexões sobre o Século 
das Luzes se adaptam ao caso português, p. 139: 

« (...) Particulièrement intéressantes sous ce rapport sont les «petites» littératu
res qui ne se développent pas parallèlement aux littératures modèles et qui s' 
écartent des modèles «classiques». Elles sont caractéristiques de bien des pays 
de T Europe centrale et du Sud-est. On observe dans le développement littérai
re de ces pays pendant le XLXe des phénomènes relativement semblables qui 
méritent T attention: un certain retard dans la formation de l'idéologie et de Y 
esthétique du Siècle des lumières par rapport à Y Occident; adoption simultanée 
d'idées du Siècle des lumières et du classicisme, confusion de leurs principes es
thétiques; attitude spécifique envers le romantisme et le principe «national» dans 
la littérature; une grande place pom les traductions, les pastiches et les remanie
ments d'oeuvres littéraires étrangères. (...)» 

Neste volume, o estudo de Aleksander Ablamowicz (Katowice) «Traduction ou interprétation?» revela-
se igualmente fundamental para o entendimento das adaptações setecentistas, pp.219-223 .Nesta última página, 
nota: 

« (•••) 
n semble ainsi bien qu'une bonne traduction ne doive pas être seulement belle 

et fidèle, mais qu'elle doit aussi faciliter une meilleure compréhension du monde. 
Bonne, elle n'est pas uniquement traduction, elle est aussi interprétation d'une au
tre culture et d'une autre civilisation.» 

(16) Em Outubro de 1997, apresentei em Ávila, no âmbito do Colóquio «SIHFLES: Recepción de autores 
Franceses de la época clásica en los siglos XVIII y XIX en el estranjero», uma comunicação intitulada «Racine 
au Portugal au XVÏÏIe siècle: les projections romantiques d'un monument classique» que está incluída em 
Intercâmbio n° 8, 1997, Instituto de Estudos Franceses da Universidade do Porto, pp.93-105. 

(17) Em Critique et Création Littéraires en France au XVIIe siècle, Paris, Editions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, 1977, autores como Slobodan VLTANOVIC, em «Le problème du génie dans la poétique 
de Boileau», pp. 109-201, ou Jules Brody, em «Boileau et la critique poétique», pp.231-250, não só convergem 
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na demolição de um preconceito de rigidez estática que afecta tradicionalmente o entendimento do classicismo 
francês, como salientam a própria abertura do «legislador» Boileau ao universo criador do génio. O primeiro 
autor conclui expressivamente, no seu estudo, p.201 : 

« (.-) 
Boileau poète est certainement rationaliste; il en est conscient et c'est porquoi il 

s'adonne surtout à la satire et à la critique, comme Sainte-Beuve deux siècles plus 
tard.Mais sa poétique, ainsi que celle du vrai classicisme, est très loin d'être radica
lement rationaliste.Le génie, l'enthousiasme, la fureur, l'inspiration poétique y trou
vent une place de première importance. (...)» 

Em le tournant du siècle des lumières 1760-1820, les genres en vers des lumières au romantisme. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1982, Gyorgy M. Vajda, no seu estudo «La Dimension Esthétique de la Poésie», p. 173, 
salienta que os pensadores e críticos das Luzes já definiram a noção de génio, «en tant que degré supérieur des 
dons intellectuels, nonplus ultra de l'intuition, de l'imagination et de la faculté créatrice», opondo-o ao talento, 
isto é, conhecimento da natureza e sua magistral imitação, e estabelecendo que «le génie n'imite rien, il crée 

quelque chose d'original» que confere irregularidade à criação. 

(18) ROVISCO, Miguel, op. cit.. Terceiro Acto, pp. 98-99, última fala de Mariana. 
O'NEILL, Alexandre, op. cit., «Um adeus português», p. 64. 
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n 
TEATRO PORTUGUÊS E TEATROS EM PORTUGAL 



A DRAMATURGIA PORTUGUESA EM BUSCA DE IDENTIDADE 

«Senor, Primero soy yo; yo me tengo de 
quedar, (por más que a Madrid me incline ) 
en Lisboa, a donde vine, caer 
para levantar.» (1) 

Quando Claude Mafrre nota que, na primeira metade do século XVII, em Portugal, 
«malgré les bouleversements politiques, la littérature portugaise vit toujours à Theure 
espagnole, car les Lettres hispaniques brillent encore de tout leur éclat (...)» (2), este 
lusitanista enquadra perfeitamente D.Francisco Manuel de Melo no âmbito do esplendor 
teatral castelhano, em relação ao qual O Fidalgo Aprendiz constituiria um parêntese único na 
nossa pobre dramaturgia. Entre a tradição da escola vicentina e a novidade das influências 
italiana e espanhola, Hernâni Cidade considera que a única peça portuguesa publicada no 
século XVII é, na técnica, «mais perfeita do que o teatro de Gil Vicente, embora lhe falte a 
exuberância da veia cómica vicentina» (3). Na verdade, o pelintra D.Gil Cogominhas reflecte 
bem o «fidalgo pobre» que era o Portugal do século XVII, «esquecendo-se do futuro», no 
dizer crítico de Teófilo Braga, «e fazendo-se valer pelas tradições heróicas das suas 
descobertas marítimas (...), esgotado de recursos pela invasão espanhola»(4): O Fidalgo 
Aprendiz corresponde, assim, a um isolado esforço de reacção contra «o desnivelamento da 
vida intelectual, inevitável em tal desnivelamento social e político», a que o teatro pela 
estreita dependência do público é mais sensível, e que separa inconfundivelmente a 
intensidade da vida social espanhola de certa abulia portuguesa (5). Por isso é que «o poeta 
mais apto para sustentar e desenvolver o teatro nacional do século XVII», dotado de 
«qualidades que depois de Gil Vicente nunca mais se tornaram a juntar num escritor 
dramático»(6), esmoreceu no desengano da vida que o levou a poetar em cativeiro, «sem 
amor / sem amigo,sem parente / Que mais se dói de vós, diz: Coutadinho! / Tal vida 
levo.Santo prol me faça!», e concluir acerca da falsidade dos homens com a amarga 
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interrogação de «Quem enganas, ó Mundo, em teu teatro?»(7). José Adriano de Carvalho 
dirá que D.Francisco é «um excelente exemplo não só dum português que nascendo sob 
Filipe II - com todas as implicações políticas, sociais, espirituais e culturais - é homem 
responsável quando Portugal retoma a sua independência, mas também dum homem que vive 
essa polémica, a época que é quase exactamente o meio do século XVTI: 1608-1666 » (8). É 
lícito supor que D. Francisco «pôs a pena ao serviço de D.João F/ durante o seu cativeiro 
longo em Lisboa»(9), considerando a delicadeza e ambiguidade da sua posição ao tempo da 
libertação de Portugal (10). Até à véspera da Revolução, mantém-se fiel a Filipe IV e a 
Espanha, «tout en vénérant la Maison de Bragance dont il accepta plus tard d'être le 
panégyriste officiel»(ll) e gostando de se dizer amigo de Quevedo (12), para além de na 
corte madrilena ter conhecido Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina e, com o mesmo 
grau de probabilidade, ainda outros grandes nomes (13). 

Já na primeira metade do século XVIII, uma peça como Comédia das Comédias de 
Tomás Pinto de Brandão manifesta claramente a persistência da presença castelhana, ao 
apresentar um texto construído a partir da articulação de títulos de peças espanholas tão 
conhecidas que deveriam ser imediatamente identificadas pelo público de então. De facto, 
esta comédia, até por ser escrita em língua espanhola, evidencia o nosso bilinguismo epocal, 
ao mesmo tempo que denuncia a proliferação de companhias castelhanas em Lisboa(14). 
Também aquela que ficou conhecida pela «Querela do Cid» portuguesa acusa o gosto 
espanhol que, em 1739, ainda imperava entre nós e que só muito sintomaticamente era 
contrariado pelo despontar da influência de dramaturgos franceses que, como Corneille, 
haviam de disciplinar, em simetria, o excesso barroco do nosso seiscentismo peninsular. A 
acreditar no que diz Manuel de Figueiredo, num dos prólogos do seu Teatro, essa polémica 
não terá tido uma repercussão importante entre 1739 e 1747, período em que se desenvolvem 
os diferentes momentos desse confronto de mentalidades e até de épocas (15); a atracção 
pela Literatura Francesa crescia ainda e tão somente nos meios cultos, não alastrando tão 
cedo até à tendência dominante , indiscutivelmente castelhanizante em matéria literária. 

Fidelino de Figueiredo considera, com efeito, que o Discurso apologético em defensa do 
theatro hespanhol. que D.Francisco Paulo de Portugal e Castro, 2° Marquês de Valença, 
publica em opúsculo, em princípio implicaria um ataque prévio ao teatro espanhol, sem que o 
próprio Marquês alguma vez se lhe tenha referido. Aliás, acrescenta: «Por essa época, se 
algum teatro estrangeiro influía no gosto do público, não era por certo ainda o francês, que 
os adversários do espanhol a este contrapunham, mas antes o italiano, que o próprio António 
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José da Silva parodiava, e o mesmo castelhano»(16). No entanto, na opinião de Figueiredo, a 

formação de uma corrente aristocrática de opinião, nos salões e na corte, tendencialmente 

francesa , que vem em 1756 a tomar corpo no projecto classicizante da Arcádia Lusitana, terá 

justificado o opúsculo de D.Francisco Paulo (17). Afirmando que não atacará o teatro 

francês, o Marquês de Valença defende o direito que o teatro espanhol, tal como o francês 

em relação ao grego, tem de inovar pelo predomínio do amor e do ciúme. Enumera, em 

seguida, os principais defeitos apontados ao teatro espanhol e argumenta em defesa, por 

exemplo, de Calderón: até os clássicos abusaram da metáfora e da hipérbole; quanto ao uso 

luxuoso de palavras e epítetos, encontra exemplos em Homero,VIrgflio,Ovídio e Cícero; 

Calderón não utiliza excessivamente o hipérbato, assim como a perífrase ou circunlocução, 

evita indecências e manifesta erudição. No que respeita às célebres «bienséances», que já 

tanto haviam atormentado Corneille na «Querelle do Cid» (18), e que, em Portugal, se 

exprimem em acusação de falta de decoro genericamente imputada ao teatro francês, o autor 

do opúsculo trai a promessa inicialmente feita de poupar os dramaturgos franceses e «com 

tanto ardor polémico» que «em 1747 o Marquês de Valença publicou uma brochura de 18 

páginas de declarado ataque ao teatro francês, representado numa das suas obras primas, o 

Cid: Critica à famosa Tragedia do Cid composta por Pedro Corneille e reparos feitos a ella, 

pelo Marquês de Valença. D.Francisco de Portugal e Castro^ 19). 

Para só enunciar os seus principais reparos, Corneille nunca deveria permitir que a infanta 

confessasse o seu amor a uma aia e não a uma criada, como usam os autores espanhóis, ou a 

uma ama como faziam os latinos, e, na opinião do Marquês de Valença, os caracteres do pai 

de Chimena e de D.Rodrigo estão mal pintados, dado que nem a ambição de D.Diogo devia 

ser tão desmedida, nem a bofetada do conde Gormas justificava o procedimento do velho pai 

de Rodrigo. Finalmente, e entre outros reparos menores e inúmeros exemplos extraídos de 

obras literárias, nunca o Cid devia ter procurado Chimena, logo após ter assassinado o seu 

pai, o que , como ideia, contém tantas impropriedades, dirá, que com um fundo «sentimento 

de francofobia (...) propõe o seguinte problema: são os franceses poetas? - a que responde 

negativamente, depois de elogiar o génio francês e a nação francesa noutros 

domínio s(...)». (20) 

Deste modo, a França, qual Pandora destituída por Apolo das suas Artes, sem médicos, 

músicos e poetas, nunca veria Alexandre meter no cofre de Dário, onde guardou a Ilíada de 

Homero, o seu Cid. Porém, um autor anónimo, que veio a ser identificado como sendo 

Alexandre de Gusmão, não deixará o crédito do teatro francês por mãos alheias (21) e 
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publica as Notas à crítica que o Sr.Marquês de Valença fez à Tragédia do Cid compostas por 
Monsieur Corneille escritas por hu anonymo. «Contentava-me eu », dirá Gusmão 
ironicamente, «com ver ir nascendo na nossa terra um gosto menos depravado do que o que 
Sua Ex.a defendia», mas perante o ataque do Marquês, não queria deixar de dizer a «Sua 
Ex.a com uma sinceridade de Português Velho que o teatro espanhol é hoje o mais 
defeituoso e que o Francês (não desprezando o Inglês, nem o Italiano) se pode comparar com 
os de Atenas e da antiga Roma »(22). Sumariamente, as respostas às objecções do libelo de 
D.Francisco são as seguintes: depois de enumerar as principais regras dramáticas de que o 
teatro espanhol quase se alheia, passa em revista o texto do Marquês, desde o título até à 
conclusão final, considera que a infanta se abre correctamente com a sua aia, porque encontra 
nela a amizade necessária para vencer a paixão; o Conde procedia de má fé, e não era a 
desconfiança que separava D.Diogo do Conde, até porque D.Diogo quer unir os filhos de 
ambos pelo casamento e di-lo ao rei; quanto ao dever do escritor limitar a ambição dos 
personagens, Gusmão nota que o dramaturgo deve pintar a realidade da ambição infinita dos 
homens para depois a punir; sublinhando que Valença não captou a ironia com que o Conde 
aconselha D.Diogo, mostra como o peso da decrepitude deste justifica plenamente a sua falta 
de heroísmo para vingar a afrontosa bofetada; o carácter do Conde não se afigura também 
inferior à sua estirpe, porquanto os defeitos morais afectam até Aquiles, o herói de Homero. 
Alexandre de Gusmão defende que «se os poetas escrevem para domar as paixões, melhor o 
conseguem pintando-as ao vivo e mostrando depois que por algum modo vêm a ser 
punidas(...)» e se «S.Ex.a não quer entender Corneille (...) o Francês não tem culpa que 
S.Exa o critique sem o 1er», já que «outra atenção merecia um Corneille». Qanto à avareza 
que o Marquês atribuía a Apolo para com a França, Gusmão não poupará o Marquês de 
Valença a uns justos sarcasmos: «(...) S.Ex.a não é Apolo, que razão alega para negar a uma 
nação inteira o dom da Poesia?(...) não são Poetas os Franceses, porque o não é Corneille? 
Não sei que tal se seguisse de tais suposições, ainda que fossem verdadeiras (...)», para 
lapidarmente concluir que «com efeito se os Corneilles, os Racines, os Lafontaines, os 
Boileaux, os Molières, os Rousseaux, os Quinaults, os Voltaires não são Poetas, ou eu não 
entendo Francês, ou a Poesia não é o que dizem os Aristóteles, Horácio, Longino, 
Quintiliano, Donato, e outros desta ordem a quem consulto (...)» (23). Humilhando o 
Marquês de Valença no seu arcaísmo, ao expressivamente qualificar o seu gosto de 
gótico(24), o estrangeirado Alexandre de Gusmão frontalmente denuncia a ignorância que 
impede o Marquês de ver a excelência dos franceses, notando que «(...) para criticar assim 
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Corneille como todos os Poetas Franceses em geral queira S.Ex.a tomar o trabalho de os 

examinar, e familiarizar-se mais com a língua em que eles escrevem para poder conhecer toda 

a sua força, energia e gostar de todas as suas graças» (25). 

Ainda em 1748, D.Francisco ripostou com o opúsculo, Resposta do Marquês de Valença. 

D.Francisco de Portugal e Castro, dos reparos de um Anónimo à Critica que fez o mesmo 

Marquês à famosa tragédia do Cid. «Mais surpreendido da audácia de um anónimo que 

indignado», como bem observa Fidelino de Figueiredo, e «com a mesma estreiteza de ideias 

do seu primeiro escrito sobre o Cid, com o espírito abeberado de erudição (...)»(26), o velho 

Marquês Valença persiste na teimosia das suas batidas opiniões, encerrando esta controvérsia 

sobre teatro que confirma em Portugal, à semelhança do que ocorrera em França, a acção 

polémica do Cid de Corneille. 

Com um esquematismo certamente simplista, dir-se-ia que o Marquês de Valença dava 

voz ao casticismo caracterizado por uma «castelhanização absorvente» (27) e que Alexandre 

de Gusmão, enquanto estrangeirado, integrava uma plêiade de homens informados de leituras 

modernas, decorrentes do racionalismo europeu. Já em 1737, Gusmão faz representar uma 

peça de Molière, O Marido Confundido, adaptação portuguesa do Georges Dandin, e dá, 

assim, o primeiro passo para a fortuna do teatro francês que, em Portugal, juntamente com a 

ópera italiana e a renovação do auto de inspiração vicentina, haviam de constituir alternativa 

promissora em relação ao teatro espanhol. Ferreira de Brito, Nas Origens do teatro francês 

em Portugal, a partir de uma apreciação comparativa da adaptação portuguesa e do original 

de Molière, encara este trabalho de Gusmão como um acto inaugural, no quadro da mudança 

de gosto da faustosa corte de D.João V e da projecção teatral da França em Portugal (28). 

De Para uma leitura sociológica de Georges Dandin de Molière é lícito inferir que a corte 

portuguesa, cujo rei em tudo pretendia imitar o Rei Sol de Versalhes, reunia as mesmas 

condições sociais e políticas da corte de Luís XrV para poder rir dessa figura ridícula de 

burguês afidalgado que é Georges Dandin : « (...) Georges Dandin é ridículo, não porque se 

julga «cornudo», mas porque se deixou envolver por uma situação social à qual não é capaz 

de se adaptar» (29). 

É interessante realçar que Alexandre de Gusmão e António José da Silva, dois brasileiros-

-natos, um estrangeirado, outro judaizante, desenvolvem «uma literatura de desencanto e 

inconformismo», constituindo «a consciência nova de males antigos » e iniciando a renovação 

da cultura dramática em Portugal, ao mesmo tempo que o secretário d'El Rei «procurava 

aristocratizar-se, cultivando um género aristocrático», reagindo contra a tutela do teatro 
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espanhol que se manifestava entre nós de diversas formas: traduziam-se e adaptavam-se 

originais espanhóis e as Loas, Vilancilhos e Bailes, composições teatrais de portugueses, 

eram redigidos e cantados quase sempre em espanhol (30). Perante o estancamento da veia 

do teatro vicentino, deliciada que estava a nobreza com as comédias espanholas, limitado que 

estava o povo no apreço dos velhos autos populares tão vigiados pelo Santo Ofício, António 

José da Silva renova em 1773 esse auto popular a que também assistia parte da nobreza(31). 

Com o afluxo crescente de estrangeiros a Lisboa, aumenta o gosto pelo teatro.Junto ao 

Convento da Trindade, Paquetti faz representar a ópera italiana, no pátio da Rua dos Condes, 

brilha a comédia italiana, enquanto que, no pátio da Rua das Arcas, quase sempre a comédia 

era espanhola e, no teatro do Bairro Alto, reinava o teatro de «bonifrates». Em Portugal, 

todos se compraziam, então, na exibição lúgubre dos autos-de-fé. 

Na realidade, o Santo Ofício e a Companhia de Jesus opunham-se a estes estrangeirados 

que, a partir de um espírito racionalista, criticavam instituições sacralizadas, atacando o 

fanatismo de uns e os interesses de casta de outros.Suspeitos de heresias, estes 

estrangeirados visavam modernizar Portugal, informando-o de um novo espírito, 

experimental em grande medida. Na perspectiva de Jaime Cortesão, de um lado, estavam os 

castiços, defensores a todo o custo do pensamento e tradição do governo absoluto, do outro 

lado, encontravam-se os que pretendiam libertar o país «da ensimesmada reclusão em que 

vivia e abri-lo amplamente ao espírito científico moderno», com uma influência enorme das 

novas ideias e regimes políticos e sociais, vindos da Holanda, da França e de Inglaterra (32). 

Importa registar a objecção de Borges de Macedo a esta «proposta dos estrangeirados 

como hipótese de explicação para a cultura do século XVIII», em Estrangeirados, um 

conceito a rever. Aqui o historiador recusa « o conceito abstracto, envaidecido e posterior de 

estrangeirado» que, pela sua «definição substantiva», impede uma «conveniente avaliação dos 

conteúdos próprios dessa mesma sociedade». Considerando que se «pode ser estrangeirado 

ao mesmo tempo que medíocre e nunca se ter saído do país », alerta para a necessidade de se 

inserir nessa contemporaneidade do contexto português cada caso, ao contrário do que fez 

António Sérgio que, no dizer de Borges de Macedo, vê a dinâmica estrangeirada como uma 

«galaxy of intellectual stars of great brilliancy», destacada do resto da sociedade. Interessará 

considerar uma importante corrente de literatura satírica ao longo do século XVIII, «onde as 

obras de António José da Silva, de Cruz e Silva, ou o «Reino da Estupidez», não são 

parênteses ou expressões fugidias, a encostar-se ao estrangeiro, mas pontos altos de 

sequência criadora, de grande riqueza e significado» (33). Silva Dias, em Portugal e a Cultura 
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Europeia , em 1953, oporá o «elemento cosmopolita » ao «elemento sedentário da nação» e 

apresenta o primeiro como princípio de renovação da cultura nacional: «ao mesmo tempo 

que a diplomacia facultava a muitos portugueses a descoberta das ideias, dos costumes e da 

política em vigor na Europa de além Pirinéus, aportavam ao Tejo alguns forasteiros que 

traziam consigo os rudimentos do saber universal» (34). Um Luís António de Verney, como 

entre outros um D.Luís da Cunha, sobressai pelo progressismo com que propõe O 

Verdadeiro Método de Estudar, autêntica «bomba» iluminista, em Portugal.Enquanto 

«despertador», esta obra «produziu o choque psicológico das massas cultas, (...), 

desempenhando entre nós o mesmo papel que ao Discurso cartesiano coubera em França," 

abrindo as hostilidades finais entre a cultura moderna e a «grave filosofia monacal» de que 

falava Vieira (35). 

Também Gusmão muito deve à cultura francesa na sua formação, como lembra Jaime 

Cortesão, seja no seu gosto pelas ciências exactas e naturais, nas tendências mercantilistas, 

ou no seu perfil de «homme d'esprit», que, em suma, vingam pela «enxertia francesa » à 

maravilha, nesta personalidade (36). Verney, por seu turno, representa a segunda fase do 

século que combate o cartesianismo, dado que este abusa ainda de conceitos sem base de 

experiência confirmada e constitui em si o pomo da controvérsia ao defender uma cultura 

revolucionária e iconoclasta. Por sua vez, António A.Andrade define a sua posição singular 

de opositor ao cartesianismo e atomismo gassendista, próprio da primeira fase do século, sem 

se deixar inclinar para os élans sentimentais ou idealistas que virão mais tarde a caracterizar 

os espíritos românticos (37). 

Como o próprio Verney reflecte na «Carta la.» do Verdadeiro Método, «é necessário 

confessar uma verdade: em todo o tempo houve dificuldade em se receber costumes novos, 

ainda que fossem úteis. Os velhos não querem ceder dos costumes que uma vez 

esposaram»(38). Na realidade, a expansão do livro em Portugal, na primeira metade do 

século XVIII, «para o que a França, mais do que nenhum outro país, contribuiu» ao oferecer 

obras históricas traduzidas para português, agita o nosso meio intelectual em que, por 

exemplo, as Academias se organizam, enquanto força antagónica (39). Se é certo que a 

«Academia dos Ocultos» herdara ainda muito de gongorismo, apesar das roupagens francesas 

de um novo tipo de neoclassicismo, e sem nunca ter merecido as atenções de Pombal, não 

supera em muito, dirá Palma Ferreira, a mediocridade datada das restantes academias (40). 

Se muitos críticos quiseram ver na Arcádia uma luta contra o Seiscentismo, no início muitos 

dos seus sócios eram «castelhanizantes professos», como se sublinha em Academias 

31 



Literárias dos séculos XVII e XVIII, e, ainda que se tenha passado por uma fase de 

padronização de modelos da poética de origem neoclássica francesa, aspira-se final e 

ingenuamente a uma restauração do cânone literário do século XVI português (41) . Mesmo 

que no projecto dos primeiros estatutos, redigidos em 1756, se louve o espírito do século -

«Que descobrimentos se não têm feito na Natureza!» - e que a Arcádia fosse constituída por 

jovens ávidos de introduzir «o delicado e apetecido ar da nobre simplicidade » nos seus 

versos (42), o certo é que a ilustre academia se desintegra em «Tarelos, Francelhos e 

Latiniparlas». Propondo-se, em linhas gerais, continuar a extinta Arcádia Lusitana, a Nova 

Arcádia, aquela que se considera «a última grande florescência neoclássica em Portugal», 

celebrizou-se por violentas questões entre o truculento José Agostinho de Macedo e o grande 

Bocage. O Almanak das Musas oferecido ao génio português, obra colectiva, contém, na 

segunda parte, a tradução assim como a carta que Boileau enviou ao Conde da Ericeira 

quando este lhe ofereceu a sua Poética traduzida em Português (43). 
No prefácio com que José Pedro Machado acompanha esta tradução feita por este Conde 

da Ericeira, nota o insigne estudioso que «do que não pode restar a menor dúvida é que em 
1697 houve quem pretendesse dar a conhecer em Portugal a doutrina de Boileau (...)», que 
precede «em quarenta anos a Poética de Boileau (...)», na sua divulgação, e que vem, assim, 
a estruturar doutrinariamente o nosso neoclassicismo (44). No alvorecer do Iluminismo em 
Portugal , Ofélia Paiva Monteiro considera que «D.Francisco não fez , sem dúvida, obra 
alguma de génio.Mas foi um dos homens que persistentemente, com a sua acção e o seu 
prestígio, mais trabalharam por recolocar Portugal ao nível da cultura europeia» (45). Ao 
traduzir em oitavas portuguesas a célebre obra de Boileau, tarefa que conclui cerca de 1697, 
marca o começo do reinado do neoclassicismo francês entre nós, e destaca o papel de figuras 
como Frei Lucas de Santa Catarina, Azevedo Fortes, Jacob de Castro Sarmento, (...), e 
Dom Raphael Bluteau - que lhe daria a conhecer a tal Arte Poética - com quem , muito 
embora imbuídos da maneira seiscentista, havia de ser pioneiro da revolução ideológica(46). 
Integrando a tradução do Conde da Ericeira na reacção antigongórica que inclui o riso 
autocrítico de Diogo Camacho, D.Tomás de Noronha e sobretudo D.Francisco Manuel de 
Melo, Hernâni Cidade conclui que «nem se compreendia que nós continuássemos imitando a 
Espanha literária de Góngora, quando esta, inclinada à imitação francesa, começava a meter a 
ridículo o gongorismo» (47). Procurando adequar-se ao espírito da língua portuguesa, 
D.Francisco Xavier de Meneses faz corresponder os mil e cem versos da obra francesa a um 
total de 160 oitavas que vêm a ser 1280 versos. Se a oitava rima nos desconcerta pela 
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solenidade tantas vezes deslocada no tom da obra francesa, também o 5o Conde da Ericeira 
falha pela monotonia do verso e pelo abuso do hipérbato, afastando-se no entanto do exagero 
de artifícios próprios da escola literária que ia expirando. «(...) Ou porque D.Francisco não os 
aceitasse ou porque se cingisse ao original», como bem nota José Pedro Machado», a sua 
fidelidade ao texto original leva-nos a aceitar esta apreciação que Boileau lhe dirigiu :«Tout 
est également juste, exact, fidèle, dans votre traduction...je ne laisse pas de m'y reconnaître 
partout.» (48). É, no entanto, conhecida a hipocrisia, ou melhor, a «flatterie» de circunstância 
de Boileau para corn este fidalgo «de qualidade». Na sua Art Poétique não deixa Boileau de 
prevenir os autores, dizendo :«Un flatteur aussitôt cherche à se récrier / Chaque vers qu'il 
entend le fait extasier. / Tout est charmant, divin, aucun, aucun mot ne me blesse./H trépigne 
de joie, il pleure de tendresse, / Il vous comble partout d'éloges fastueux.»(49). Além de 
mais, soam forçados os versos do Conde quando traduz: «Enfin Malherbe vint, et le premier 
en France, / Fit sentir dans les vers une juste cadence (...)», ao que faz corresponder: 
«Malherbe enfim a dissonância I Soube ajustar dos versos na cadência(...)»(50). 

Mais importante do que avaliar a qualidade desta tradução, que a poesia e as diferenças 
entre as línguas dificultam, e, considerando, ainda, que a concepção epocal desse processo 
permitia grandes liberdades, importa salientar que D.Francisco Xavier de Meneses, ao 
traduzir o Canto III, introduz, em Portugal, nomes como o de Molière para definir, pela mão 
de Boileau, o verdadeiro cómico : 

« (•••) 

Vede a Cidade e estudai na Corte, 
Porque uma e outra é fértil em modelos, 
Estudou seus escritos desta sorte 
Molière em seus cómicos desvelos. 

(...)» 

Recusando o trágico no cómico - «Le Comique ennemi des soupirs et des pleurs » -, 
refere-se ao Misantropo de Molière para notar : 

« (•••) 

Deixou de ser bufão o agrado fino, 
Tabarino a Terêncio uniu sem pejo, 
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No ridículo saco de Scapino 

O Autor de Misantropo já não vejo. 

(...) » 

(51) 

Também Corneille e a «Querelle du Cid» entram em Portugal em 1697 através do 
conselho de Boileau - «Faites choix d'un Censeur solide et salutaire /(...) / Mais ce parfait 
Censeur se trouve rarement» -, na versão do Conde da Ericeira: 

« (•••) 

Do seu mais rico adorno brinca a cena, 
Quem tão austero esta paixão limita, 
Faz veneno a Rodrigo e a Ximena, 
E a mais fina paixão desacredita 
Se impuro amor descreve pura a pena, 
Nunca lascivo afecto em nós excita, 
O agrado Dido ostenta, e chora tanto, 
Que eu culpo a falta, e me magoa o pranto. 

(...)» 

(52) 

A verdadeira élite que os ericeirenses constituíam alimentava no seu seio o gosto 
também pelo teatro francês e a esta tradução seguir-se-á a penetração difícil da cultura teatral 
francesa em Portugal, conforme observa Jacqueline Monfort em Quelques notes sur Y histoire 
du théâtre portugais (1729-1750). Na primeira metade do século XVIII, o divertimento é 
limitado em Lisboa : « (...) Des comédiens espagnols quittent le pays; les «bailes» encourent 
la réprobation; par voie de conséquence, les chanoines de la Patriarcale se réfugient dans le 
jeu! (...). Les représentations privées, au contraire, connaissent un brillant essor (...) en Août 
1729, les mains aristocratiques continuent d'applaudir Calderón de la Barca et ses pièces de 
cape et d 'épée » (53). Em Janeiro de 1730, o Conde da Ericeira pretende convencer o rei a 
proteger a comédia, levando um teólogo a assinar uma petição com o argumento de suprir o 
déficit do «Hospital Real de todos os Santos». Ao mesmo tempo que a ópera conhece em 

34 



Portugal os seus anos de ouro, António José da Silva anima o teatro do Bairro Alto com as 
suas criações. 

Só em 1771 é que a «Sociedade estabelecida para a subsistência dos teatros públicos da 
Corte » reivindica a dignidade da profissão de comediante, nove anos depois do Conde da 
Ericeira propor ao rei, com a reabertura do Pátio das Comédias , o respeito pela moral bíblica 
e pela verosimilhança, ao aceitar que uma actriz não se vista de homem. Desde 1742, o 
conselheiro muito pio de D. João V, Frei Gaspar da Encarnação, visa reformar esta sociedade 
libertina de «freiráticos» e de mulheres decotadas até à alma, na bela expressão de Júlio 
Dantas (54). Com efeito, «le silence de Lisbonne rend plus apparente l'animation provinciale» 
(55) para esconder na capital peraltas que muito teatralmente davam escapadelas amorosas 
até ao doce convento de Odivelas. 

Segundo a Gazeta de Lisboa, até aos anos 20 do século XVTII sobreviveram o 
«auto» e os «momos».Em 1718, publica-se O Fidalgo Aprendiz e. em 1720, o Don Duardos 
de Gil Vicente. Nos anos 20, representam-se comédias espanholas sob a égide do mesmo 
Marquês de Valença que em 39 já se sente na necessidade de defender o teatro espanhol , 
como salienta Henri Freches, «car le public ne l'appréciait plus guère, du moins sous la forme 
sclérosée de la comedia» (56). A música napolitana foi tocada nas principais festas da Corte 
de D.João V e as «serenatas», no fundo ópera de câmara, tornam Alessandra Scarlatti e seu 
filho Domenico bem conhecidos em Portugal. É possível que composições de Lully tenham 
sido apreciadas entre nós, ao mesmo tempo que a tragicomédia neolatina conhece a voga de 
um público aristocrático em datas de celebrações. A par dos «presépios», os «bonifiâtes» 
proporcionam a um público popular uma diversão musical: António José da Silva já em 1733 
faz concorrência aos italianos e com a sua «comédia famosa», «(...) ce genre nouveau, d'un 
baroquisme outré, (...), se laisse largement pénétrer d'effluves français d'origine plus 
récente.» (57) 

Se a influência francesa se afirma sobretudo na segunda metade do século XVIII em 
Portugal, o movimento desta evolução cruza-se necessariamente com a governação 
pombalina e muito sensivelmente com a intervenção da Real Mesa Censória. Com o avanço 
do Racionalismo e do que além-Pirenéus se propagandeava, o Marquês de Pombal imbuiu-se 
do espírito de missão, ao tentar salvar Portugal do revolucionarismo, através dessa muralha 
de censura dos livros escritos no país e vindos de fora, que veio a ser, em 1768, a Real Mesa 
Censória. Conforme Silva Bastos salienta, na Censura Intelectual em Portugal este meio «é 
uma arma montada em especial contra os Jesuítas, embora sob color de se defender a nação 
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da lepra do racionalismo e dos libertinos» (58). A tese de Sebastião de Carvalho e Melo é de 
que Portugal foi culto e próspero até à entrada dos Jesuítas. Em seguida, a cultura agoniza, o 
comércio e a navegação abatem-se, desequilibram-se as relações entre a Coroa e a Igreja, 
entre o Rei e os vassalos, numa acção contínua, ao longo dos reinados de D.Sebastião, 
D.João V, Afonso VI, Pedro II, D.João V, até à tentativa de regicídio sob o governo de 
D.José.Neste quadro, esta Censura serventuária do Marquês «não tinha as preocupações, 
nem as aspirações de um intelectual» (59). Quando o Tartufo do Capitão Manoel de Sousa 
transforma a «soutane» preta do falso devoto de Molière no próprio hábito da Companhia de 
Jesus, dando provavelmente conta da génese da peça francesa que numa versão primitiva 
oferecia um Tartufo realmente jesuíta, representa mais uma lança da imensa campanha 
antijesuítica promovida por Pombal (60). 

Deste modo, «os Jesuítas tornavam-se o bode expiatório de todos os males, os culpados 
da fraqueza do Estado» , e como continua Borges de Macedo, «a sua resistência explicava 
todos os atrasos», só superáveis pela sua expulsão radical e pelo horroroso espectáculo da 
morte do padre Malagrida» (61) que, aquando do cataclismo de 1 de Novembro de 1755, fez 
circular um livrinho, Juízo da verdadeira causa do terramoto, motivador da fúria do Marquês, 
pois desligando o desastre das contigências ou causas naturais, apresentava-o como um 
castigo de Deus pelos nossos pecados e, como observa bem humoradamente Hernâni Cidade, 
«vá de enumerar aqueles em que o rei e a Corte eram mais assíduos: touradas, danças, 
teatros, diversões de toda a espécie (...)» (62). Claude-Henri Freches e Suzanne Chantai 
iluminam a compreensão desta atitude (63): em Voltaire. Malagrida et Pombal, o primeiro 
autor explica politicamente o horror do Marquês aos Jesuítas pela sua atitude muito 
favorável em relação aos indígenas no Brasil. Neste contexto, O Juízo Verdadeiro de 
Malagrida seria atacado pretextualmente por um Ministro, na realidade iluminado e pouco 
dado a teologias retrógradas, ainda que responsável por lautas interdições quanto à 
circulação das obras de Toland, Diderot, La Mettrie,Voltaire, no que respeita só 1« franceses, 
e participando sempre do «láícisme des académiciens portugais, pourfendeurs de légendes»; 
Chantai, de uma outra forma, mais romanesca, recria expressivamente o ambiente da vida 
quotidiana em Portugal ao tempo do terramoto, no seu quadro funesto dos padres que 
circulavam entre os escombros e os cadáveres, chamando os ímpios e os devassos ao 
arrependimento, contra a atitude progressivamente incrementadora de racionalismo, por parte 
de Pombal, que faz questão de encarar a punição celeste como um fenómeno geofísico e, 
divulgando esta informação, visa reprimir estrategicamente a superstição, revelando-se um 
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forte espírito interventor, capaz de cuidar dos vivos e de enterrar os mortos, perante um 

monarca cuja suposta moleza de carácter se apoiaria na firmeza do Ministro. «O ascendente 

assim ganho, com inteligência clara, experiência larga, vontade de ferro e esforço infatigável 

não tardou a hipertrofiar-lhe a personalidade», dirá Hernâni Cidade, num estudo dedicado ao 

Marquês (64). 

Ferreira de Brito, fazendo passar a sua investigação pelo crivo de interrogações 

sucessivas, questiona-se quanto às opções do adaptador de Tartuffe, ao mesmo tempo que 

vai estabelecendo um paralelo entre os condicionalismos religiosos da corte de Luís XIV e da 

de D.José: « Porque escolheu Manuel de Sousa esta transgressão? Só porque teria recebido 

de Pombal a incumbência política de justificar, também em palco, o seu protagonismo 

europeu na expulsão dos Jesuítas e para tentar calar pelo ridículo a violenta reacção da 

Nobreza descontente com o seu despotismo nem sempre iluminado?». Se a peça de Molière 

retrata um período da História eclesiástica francesa em que se digladiam sectores doutrinários 

do laxismo, do probabilismo, da restrição mental e da direcção de intenção, entre as 

Provinciales de Pascal contra os Jesuítas e a guerra aberta da corte contra a Companhia do 

«Saint-Sacrement» e as suas cabalas, o certo é que a versão portuguesa não deixa 

seguramente de reflectir a posição de Pombal no que respeita, na expressão do mesmo autor, 

a «grande multinacional da época - a Companhia de Jesus» (65). Cabral da Moncada, em 

Uma Página da História Religiosa Portuguesa, afirma que a Jacobéa se assumia como uma 

aristocracia espiritual para agir rigorosamente sobre os laxismos e corrupções dessa 

sociedade (66), apesar de o Marquês ter dispersado os Jacobeus, «considerando-os um ninho 

de hipócritas ambiciosos, que, sob pretexto do mais beato perfeccionismo moral, 

introduziram grave indisciplina na vida conventual portuguesa (...)», acrescenta ainda Ferreira 

de Brito, a propósito doTartufo português (67). Já Costa Miranda, ao analisar o divertimento 

e o poder, nas suas relações subterrâneas, as mais eloquentes, ao tempo, viu igualmente no 

Capitão Manoel de Sousa um «agente usado pelo Marquês de Pombal para a inversão 

produzida no Tartuffe (...), útil aos seus desígnios políticos»(68). Em 1969, Coimbra Martins 

tinha-se referido a esta adaptação portuguesa como sendo de «feição anti-jesuítica, 

nitidamente pombalina», impressa em 1768, cujo êxito desencadeia a fortuna do tema em 

desdobramentos como A Segunda parte do Tartufo e O Tartufo Lusitano ou o disfarçado 

hipócrita, mais a farsa de Leonardo José Pimenta e Antas, publicada em 1770, sob o título A 

Ambição dos Tartufos invadida (69). Também Nas Origens do Teatro Francês em Portugal 

/.../. a questão do enquadramento desta nacionalização da comédia francesa, no âmbito 
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amplo da recepção de Molière entre nós, é retomada para concluir que se trata de uma «peça 
de artilharia pesada contra os Jesuítas, vertendo o falso devoto molieresco num jesuíta 
hipócrita» para assim destacar o maior «impacto sócio-político» desta comédia, se 
comparada com Georges Dandin. na versão de Alexandre de Gusmão (70). Costa Miranda, 
por seu turno, refere-se à manipulação de textos de Molière no sentido da renovação do 
teatro declamado português, de que Manuel de Sousa teria sido um agente activo, através de 
muitos papéis localizados na Torre do Tombo, e afirma que «o divertimento teatral excluiria, 
portanto, nesses tempos do século XVIII que nos importam, o debate político», tudo o que 
pusesse em causa o Poder, para muito expressivamente se interrogar: 

« O-) 
Será que, a tal respeito, assumem um qualquer significado os gastos 

de que o já citado livro de «Contas do Theatro do Bairro Alto» nos dá 
conhecimento por deslocações dos directores ou dos empresários ao Pa
lácio de Oeiras? (...)» (71). 

Esse homem providencial enviado para suprir as debilidades de DJosé , a quem, no 
dizer de José-Augusto França, Luís XVT se há-de assemelhar, depois de esgotadas as 
afinidades entre D.João V e Luís XIV, quer «esclarecer» o rei o contra o obscurantismo dito 
jesuítico, mas é o déspota que encontra condições para dominar «dans un pays trop 
longtemps soumis à une éducation jésuitique, un pays sousalimenté, dépeuplé, déserté par ces 
forces vivantes, par ses savants et par ses négociants juifs».(72). É neste sentido da 
iluminação de Portugal que autores «partidários do Ministro», como por exemplo, António 
Ferrão, Luz Soriano, Latino Coelho e Teófilo Braga, entendem a Real Mesa Censória 
enquanto meio de desenvolvimento da cultura através do combate das obras jesuíticas e 
clericalistas. Pelo contrário, conforme salienta Maria Adelaide Salvador Marques, estudiosos 
como Fortunato de Almeida, Caetano Beirão e de certo modo J. Lúcio de Azevedo vêm na 
Mesa Censória unicamente uma vingança contra os Jesuítas (73). A mesma estudiosa, em 
Pombalismo e Cultura Média, precisa que pelo «texto da Lei e do Regimento, verifica-se que 
a Legislação Pombalina maneja o conceito iluminista de obscurantismo para explicar o 
esmagamento de todas as forças que tentassem criar situações antigovernamentais, fossem 
quais fossem as suas raízes ideológicas», ao ponto de se recolher relações de livros existentes 
em bibliotecas particulares no sentido de salvar Portugal da nefasta influência de Espinoza, 
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Voltaire...La Fontaine, Rousseau! (74). Como conclui António Ferrão da estatística das obras 
proibidas pela Mesa Censória durante o governo pombalino, não era permitida em Portugal 
«toda a grande literatura filosófica, moral, política e histórica do século XVIII», até porque 
«o século XVIII é inteiramente anticristão, negativista nas crenças religiosas como nas 
tradições políticas, antinacionalista e cosmopolita (...) »(75). 

Quanto ao papel da Real Mesa na censura teatral, é de todo o interesse notar com 
Costa Miranda que este instrumento de fiscalização contribui para a valorização da nossa 
dramaturgia setecentista, ao promover critérios de qualidade nas suas apreciações: 

« (•••) 
Não deixa de ser muito curioso e inesperado encontrar, nas 

decisões dos censores, que certas suas atitudes negativas e de recu

sa à publicação ou representação de determinados originais dramá

ticos teriam sido tomadas por os mesmos se acharem construídos 

sem invenção, por serem pouco ordenados ou por se apresentarem 

até como modelos de uma tradução desfigurada (...), por terem mui

tas frioleiras ou por negligenciarem a coerência e regras fundamen

tais da arte dramática. (...)» (76) 

Na verdade, a Mesa Censória, em relação à persistente comédia castelhana, teve o 
mérito de livrar as cenas portuguesas de originais moldados numa fonte estrangeira incapaz, 
segundo se sentia, de fornecer a energia renovadora e moderna de que precisava o teatro 
nacional (77). No entanto, não se pode esquecer que, como sublinha Silva Bastos, a 
compressão do pensamento operada pela censura epocal «forçou o ritmo...até à 
estupidez»(78), subordinando-nos a uma ginástica retórica sem análise, sem observação, com 
um «desolador espectáculo da Universidade» consumindo-se em «estéreis cabalas», sem uma 
Filosofia intensa, porque «frades e padres travejavam contra as ideias francesas (...), contra 
os assassinos de Luís XVI», ao mesmo tempo que nas esquinas os pasquins aludiam ao 
processo revolucionário em França e os marinheiros franceses atracavam à nossa costa, 
cantando «Ça ira...Ça ira!», no idioma francês mal entendido, perigosamente suspeitado pelo 
nosso povo.(79) 

Mesmo que o Poder censório tenha implementado o novo «esprit», será de aceitar que 
só o tenha feito «malgré lui», já que o confronto de datas de publicação de originais franceses 
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e da sua entrada, ainda que cuidadosa, em Portugal, falam, só por si, de um relógio atrasado. 
Como observa incisivamente Costa Pimpão, é gritante o desfasamento intelectual entre os 
dois países: 

«(...) En 1747, D.Francisco Paulo de Portugal e Castro, marquis de 
Valença, publiait à Lisbonne sa Critica à famosa tragédia do Cid.... 
1747, c'est Tannée de Zadig, Tannée suivante est celle de L'Esprit 
des lois, deux ans plus tard Buffon faisait paraître le le tome de son 
Histoire Naturelle et au Portugal en 1747-1748 D.Francisco en était 
encore à donner une suite aux observations de Scudéri et aux Senti
ments de l'Académie sur le Cid! » (80) 

Se 1749 é a data da morte, por apoplexia, desse antigo Marquês de Valença, é também o 
marco do desaparecimento do gosto pelo teatro espanhol, ainda que, na opinião do autor de 
La Querelle du Théâtre Espagnol et du Théâtre Français au Portugal /.../. o interesse pelo 
teatro francês não tenha desencadeado um qualquer movimento criativo para a nossa história 
dramática (81). Más, como bem salienta Graça Almeida Rodrigues, já na primeira metade do 
século XVIII a vertente mais racionalista, erudita e estrangeirada de anticonformismo e 
mesmo de oposição à sociedade, pertence «a um círculo restrito, bem que fecundo», mas 
incapaz de revoluções culturais, pois que uma «outra cultura barroca», de alcance mais vasto 
porque mais castiça e autóctone, era maioritária na sua intervenção pelo riso, «por vezes pelo 
obsceno como meio de contestação e de libertação» (82). No período pombalino, há que 
considerar o peso inibidor que o mecenato tinha sobre os intelectuais ao orientar as suas 
criações e «assim, os intelectuais portugueses que se tinham afirmado como contra-poder vão 
manter-se com esse estatuto, mesmo quando parece que a revolução está triunfante (...)», 
porquanto as reformas culturais pombalinas se afiguram já insuficientes e as alternativas ainda 
não existiam (83). 

Por muito que esses bacharéis houvessem tentado a educação do príncipe, conforme 
nota Maria Helena Carvalho dos Santos em Poder, intelectuais e contra-Poder, não 
entenderam «o afastamento entre Diderot e Catarina, entre Voltaire e Frederico ou entre 
Pombal e Verney». Restaria, também ou tanto mais em Portugal, essa «partie non écrite de la 
vie de l'esprit » de que fala Paul Hazard, as irreverências à roda do café nas tertúlias, quando 
«les policiers se mêlent innocemment aux promeneurs qui bavardent sous les arbres du Palais 
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Royal ou dans les jardins du Luxembourg...» (84),ou, ainda, nos bastidores dos teatros. Mas 
se é verdade que «nem por suprimida a censura do Santo Ofício, o teatro recuperou a 
liberdade», dado que a Real Mesa Censória, instituída, como vimos, em 1768, «manteve os 
condicionamentos e as restrições que se opunham à sua livre respiração» (85), a verdade é 
que o Marquês de Pombal tomou medidas nutritivas para o desenvolvimento do teatro 
nacional: a criação de salas de espectáculo, como a Ópera do Tejo, que o terramoto destruiu, 
os teatros da Graça, do Salitre, da Rua dos Condes e de Queluz ; a reabilitação da profissão 
de actor através da, por assim dizer, «carta de alforria dos comediantes portugueses», na feliz 
expressão de Luiz Francisco Rebello, e a regulamentação dos teatros públicos.Agora que 
Pombal espartilhou o teatro, e mais particularmente a recepção de dramaturgos franceses em 
Portugal, parece decorrer inegavelmente da mutilação de originais , como da manipulação 
das traduções que são uma constante de critérios sistematizáveis, a partir da acção da Real 
Mesa Censória sobre o teatro em Portugal, na segunda metade do século XVIII (87). 

O estudo do espólio respeitante à Real Mesa Censória, conforme afirma Costa Miranda, 
revela importantes contornos da história da crítica literária em Portugal e constitui uma 
perspectiva essencial na «caracterização e apreciação valorativa do nosso teatro do século 
XVIII, original ou traduzido, representado ou apenas escrito» (88). Desde logo, o seu exame 
confirma o que os vários estudiosos já haviam intuído e até afirmado quanto à sobrevivência 
longa do teatro espanhol, no século XVffi, em Portugal, no quadro concorrencial de um 
gosto que se renovava com os autores franceses, na tragédia e na comédia, e com os autores 
italianos, no drama para música (89). Jorge de Faria esboça a gradual difusão do teatro 
francês, nas primeiras décadas do século XVIII, na proporção de uma agonia crescente do 
teatro espanhol (90). Mas verdadeiramente eloquente, neste particular, afigura-se o Catálogo 
da Colecção de Miscelâneas de Teatro da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 
esclarecedoramente prefaciado por Aníbal Pinto de Castro, que chama a atenção para a 
abundância de autores de língua italiana, desde muito cedo no nosso século XVIII, e sublinha 
a persistente presença dos autores de língua castelhana: 

« (-.) 

São os espanhóis, desde Calderón de la Barca, cuja influência se pres
sente logo em numerosos títulos, mas que terá de ser objecto de meticu
loso estudo a incidir sobre as concepções de estrutura dramática, as op
ções temáticas e o próprio estilo, a Agustin Moreto, José de Canizares, 
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Juan Pérez de Montálvan, D.António de Sólis e Luís Velez de Guevara, 
através dos quais se mantinha a tradição dramática peninsular perante a 
crescente influência dos italianos. (...)» (91) 

No entanto, essa tradição dramática peninsular apresentava sinais de decadência, se 
confrontada com os poderosos modelos franceses e italianos que reduziam o modelo 
espanhol a uma «negativa contaminação trazida ao teatro português do tempo», 
positivamente combatida pela Real Mesa Censória, meio de algum modo solidário com os 
propósitos restauradores da Arcádia Lusitana, contra um «insensível público médio», alheado 
da vontade de «engrandecimento do espectáculo teatral, de uma maior sobriedade nas 
representações, de alguma maior delicadeza dos temas tratados, de alguma renovação da arte 
cénica» (92). Assim, a Real Mesa exercia a sua acção limitadora perante a «má qualidade dos 
textos que lhe eram propostos, pela mediocridade dos temas e enredos, mesmo pela própria 
ausência de modernidade de muitos dos originais» aí depositados (93): será o caso muitas 
vezes das peças construídas «ao gosto das Comédias Hespanholas» e que obtinham sentenças 
negativas, aproximando a censura oficial do sector crítico dos árcades lisboetas perante a 
baixeza das «frioleiras» e a presença negativa dos «graciosos» (94), a que descera o génio 
dramático que dera ao mundo Cervantes, aqui visivelmente desconhecedor das mais 
elementares regras dramáticas. Portanto, a fonte espanhola era a partir de 1768, no que 
respeita à voz da Real Mesa Censória, julgada como incapaz de inspirar bons originais 
portugueses, rigorosos e renovadores, dentro de um princípio de modernidade desejada. 

O estudo de Maria Idalina Resina Rodrigues, «Fortuna e Infortúnios de Lope de 
Vega em Portugal», denota uma apreciável inteligência de reflexão dirigida à recepção das 
comédias espanholas, durante o século XVIII, e junto do público lisboeta, entendido na sua 
variedade social que recusa compartimentos estanques de recepção dramática; se se pode 
escrever «sem margem de erro que as companhias espanholas tiveram, na prática, o exclusivo 
do desempenho de comédias em Portugal, até aos tempos de D.João V » e se é de aceitar 
forçosamente «que um relativo cansaço perante o teatro à espanhola começava a afectar 
aqueles sectores da população que as modas recém-chegadas de Itália e de França lenta mas 
persistentemente iam cercando», o teatro de Espanha vive alegremente mais no apreço de 
um público, aliás não redutível ao menos educado de Lisboa, conforme regista M. Idalina 
Resina Rodrigues, «entre ele havia gente de todas as classes sociais», do que, como já se 
sabe, nos manuais dos teóricos ou nos códigos dos críticos que viam as suas tão didácticas e 
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artificiais peças sonoramente banidas de cena, reconhecendo a desdita de um Correia Garção 

ou de um Manuel de Figueiredo nesta matéria (95). As proibições que a Real Mesa Censória 

faz pesar sobre as comédias que prolongam o gosto espanhol a partir de 1768 mais não 

fazem, portanto, do que exprimir «a moldura histórico-cultural » que era comum aos 

censores encartados, imbuídos de um ideário estético-teatral gerado pela oposição que 

importantes obras do século XVIII manifestaram quanto a esse teatro: tanto a Nova Arte de 

Conceitos, (1718-1721), de Francisco Leitão Ferreira, como o Verdadeiro Método de 

Estudar de Verney já de 1746, ou ainda a Arte Poética de Francisco José Freire datada de 

1748, desafiam o Barroco, apesar de em grau variável (96), e são de primeira importância 

para a história das ideias literárias em Portugal. Quando a primeira obra ainda tenta 

harmonizar o anti-Barroco com as teorias barrocas, as Cartas do Barbadinho «pontuam a 

reacção frontal contra o sentimento e as teorias retóricas e literárias » herdadas, de uma 

forma «polémica e intolerante», e a Poética de Cândido Lusitano condena as 

«impropriedades» de variado tipo que as comédias espanholas oferecem a um público 

numeroso (97). 

Em «Teatro manuscrito, em língua portuguesa, rejeitado pela Mesa Censória (século 

XVIII)», Costa Miranda faz notar a «terminologia rígida, pedagógica» com que os pareceres 

identificavam os textos e introduziam uma disciplina no «hibridismo» de designações dos 

textos apresentados.Censores como o erudito António Pereira de Figueiredo, ou de igual 

valor mas num segundo plano, Fr. Inácio de S.Caetano e Fr.Joaquim de S.Ana, davam conta 

«das contaminações que o teatro de características populares lançava, com frequência, sobre 

os textos construídos para um teatro aristocrático» e da debilidade das traduções, distantes 

da elevação de muitos originais estrangeiros (98). 

Quanto às fortes incidências da cultura italiana no espírito português de Setecentos, já 

Pinto de Castro concluirá nesse sentido nas suas Breves Reflexões sobre o Teatro em 

Portugal nos Séculos XVII a XVIII, remetendo para os principais estudos que ao longo dos 

anos foram aprofundando esta perspectiva do nosso século XVIII (99). Ao declarar que 

Metastásio foi o autor italiano indubitavelmente mais representado, o director da Biblioteca 

Geral da Universidade de Coimbra confirma o que Costa Miranda já havia escrito sobre a 

divulgação da sua obra em Portugal: 

«( . . . ) 

Fidalgos, letrados, burgueses e povo anónimo, amaram, glosaram, 
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Metastásio.Conheceram-no, com fidelidade, através dos textos em i-
taliano; estimaram-no com devoção, mesmo através dos textos em i-
taliano; estimaram-no, com devoção, mesmo através dos trechos já 
deturpados, em português.Foi o teatro de Metastásio deleite e diver
timento. Sonho de vida e preenchimento de horas de ócio.Foi padrão 
de vida do século XVIII. (...) » (100) 

Geralmente compatível com a política e a compostura vigentes, o teatro de Metastásio, 

na traição de muitas traduções portuguesas, foi pretexto para a condenação dos «graciosos» 
e das «Moleiras», enquanto indesejáveis e deslocadas contaminações de teatro popular, ao 
mesmo tempo que esporadicamente ofereceu inquietações a nível ideológico ou político, 
como aconteceu com o pedido de reimpressão de O mais heróico segredo, ou Artaxerxe, 
evocadora da tentativa de regicídio de 1758, e por isso «escusada».0 mesmo virá a acontecer 
a mais uma versão de La clemenza di Tito, não pelos ingredientes aceitáveis de «cordel», mas 
sobretudo pelo propósito de assassinato de um soberano e por coerência interna dos censores 
que pouco tempo antes haviam proibido Artaxerxe. 

Costa Miranda denuncia, contudo, uma situação paradoxal que permitiu a impressão 
imediata, poucos meses mais tarde, e em língua italiana, deste mesmo texto; dirigida 
solenemente a D.José, pelo seu aniversário, a representação teve lugar no Teatro da Ajuda e 
contava com uma compreensão mais profunda da aristocracia, habilitada a ver, afinal, a 
apologia do soberano na generosidade desse Tito Vespasiano que, aos olhos desprevenidos e 
perigosos do povo, só evidenciava a vulnerabilidade do monarca ameaçado (101). 

Chegado a Portugal alguns anos antes da fundação da Arcádia Lusitana, ainda no 
reinado de D.JoãoV, Metastásio entrou abundantemente e de forma distinta no nosso país, 
quando o teatro português procurava renovar-se e «europeizar-se», aproveitando a expressão 
realista e a concepção fina de Costa Miranda, que intui e clarifica já a relação entre um 
projecto nacional que se quer construir e que se alimenta da dignidade de um teatro 
estrangeiro, invasor mas, se bem gerido, mestre (102). Goldoni viria também a impor-se, 
ainda que transparecendo as agitações do século - o que o distingue do compatível 
Metastásio -, no seu universo burguês e citadino de crítica social que aproxima o Teatro da 
Vida, e associa-se, no imenso caldeirão de heranças, influências e projectos em que se vai 
alterando para tomar uma forma o teatro português no século XVIII, a um legado vicentino, 
a vestígios da «commedia deli'arte» entrada em moda europeia, e a um prolongamento 
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conhecido do teatro seiscentista espanhol, no vasto universo do nosso teatro de cordel, de 
tão espontâneo que se queria o teatro goldoniano (103). Giuseppe Cario Rossi, em II Goldoni 
nel Portogallo dei Settecento, reconstitui pormenores da introdução do autor italiano em 
Portugal, desde o pedido feito pelo próprio D.José, através do seu embaixador em Paris, 
D.Vicente de Sousa Coutinho, para que Goldoni fizesse estreias em Portugal, até ao relativo 
insucesso de uma sua ópera apresentada no Teatro de Salvaterra, ainda a satisfação e a 
generosidade do rei perante outros trabalhos, e a análise de adaptações de óperas de 
Goldoni ao gosto português, notando nesta matéria «la tendenza générale portoghese 
deli'época a rendere lieve ed esilarante il teatro straniero introdotto e adattato» (104). Os 
anos 30 e 40 do nosso século XVIII terão já conhecido a difusão do espectáculo 
melodramático, tornada possível graças ao apoio da nobreza lisboeta e de pessoas cultas, o 
que,aliás, pode ser comprovado pela análise dos libretos nessa terceira década, impressos em 
Lisboa, e pela leitura, por exemplo, do Diário do 4o Conde da Ericeira (105). Joaquim José 
Marques, em Cronologia da Opera em Portugal, indica « o primeiro vestígio de ópera 
italiana em Portugal» em 1720 e foi uma serenata italiana apresentada no Paço, como 
habitualmente aconteceria por altura de festividades (106). João de Freitas Branco, em 
História da Música Portuguesa, afirma que «se no reinado de D.João V a ópera teve grandes 
honras em Portugal, foi no reinado de seu filho e sucessor que o entusiasmo por ela tocou as 
raias da loucura», com a construção da ostentosa Ópera do Tejo, logo a seguir reduzida a 
escombros pelo terramoto, e substituída, ainda que em proporção menor, pelo Teatro da 
Ajuda e pelo Palácio de Queluz, abrilhantados, muito mais do que os teatros públicos, como 
o do Bairro Alto,reconstruído,e o novo da Rua dos Condes, pelos arquitectos, decoradores e 
maquinistas de fama como Bibiena ou Azzolini (107). Nos finais do século XVIII, conforme 
conclui Luís Miguel Cintra, num Prefácio a 6 Entremezes de Cordel de José Daniel 
Rodrigues da Costa, um mesmo repertório se distribuía pelo Teatro do Bairro Alto, pelo 
Teatro da Rua dos Condes e pelo Teatro do Salitre e ele incluía, numa expressiva amostra da 
concomitância de tendências, Molière, Goldoni, Tirso, Ben Jonson, Metastásio, Caldas 
Barbosa e Nicolau Luís (108). 

Revelam-se geralmente falaciosas as datas de publicação das peças porque nada dizem 
acerca de uma cronologia das representações e da vida dos repertórios, não constituindo, 
assim, só por si, matéria exclusiva de uma investigação que deverá buscar, na vivíssima 
formulação de Costa Miranda, «o hálito da vida da arte teatral», de que o texto literário é só 
um dos elementos (109). Destituídos das paixões e das polémicas do meio, silenciosos quanto 
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a uma estratificação social da sua recepção, inexpressivos no que respeita a uma cronologia 
de coabitação de autores aparentemente incompatíveis nas estéticas que desenvolvem, os 
textos impressos são geralmente tardios, e em alguns casos muito tardios, em relação à sua 
representação, sendo até em muitos casos possivelmente pouco fiéis. Só uma metodologia 
alargada de investigação teatral, aquela que a distingue da mera história literária, permite, por 
exemplo, aproximar a difusão do teatro de Goldoni em Portugal da divulgação das comédias 
de Molière entre nós, e isto mais uma vez na aguda intuição de Costa Miranda. Neste 
sentido, se acreditarmos que Manuel de Sousa, em 1770, ainda entregue às versões de 
Molière, se ocupava igualmente da divulgação do teatro de Goldoni, será lícito aceitar que 
«os homens cultos do tempo, interessados na dignidade do espectáculo teatral e confiantes na 
sua reforma, elegessem Molière e Goldoni simultaneamente como os modelos a seguir para a 
renovação da comédia em língua portuguesa.»(110). A documentação disponível na Torre do 
Tombo oferece apoios - e dúvidas suplementares - para a construção do quadro dramático 
setecentista, permitindo conhecer o juízo oficial sobre os criadores, e na indefinição autoral 
de muitos dos seus textos, procurar correspondências entre obras de feição diversa e 
dramaturgos que, em princípio, teriam vocação erudita, mas vêm os seus originais 
transformados em gosto popular. Para se obter um quadro abrangente da presença 
goldoniana em Portugal, impõe-se precisamente procurar a origem de muitas versões 
populares no autor italiano - José Daniel Rodrigues da Costa não cessará de evidenciar 
atmosferas goldonianas no seu teatro de cordel - e esta vertente afigura-se compatível com 
a de um Goldoni elogiado pelos censores da Real Mesa Censória que vêm nele um bom 
instrumento de educação. De resto, uma análise combinada do espólio da Real Mesa e das 
«Contas do Principio do Teatro da Casa da Ópera do Bairro Alto de Lisboa», documento 
meramente contabilístico mas fundamental por isso mesmo, disponível na Biblioteca 
Nacional, permitem adivinhar o impulso decisivo dado por estes censores às representações 
goldonianas entre nós; Goldoni salta de 1764 para 1769 no tablado do Bairro Alto, pesando 
sobre ele um qualquer impedimento ou esquecimento que a Real Mesa viria a suprir e que o 
« projecto», digamos assim, de reforma da comédia em Portugal, articulada com a difusão de 
Molière no nosso país, viria a apagar com uma provável solidariedade na vocação que os dois 
autores foram clarificando em Portugal. Não só para Manuel de Figueiredo, mas muito 
eloquentemente para o esforçado teorizador teatral da Arcádia que foi Correia Garção, 
Goldoni é paradigma de avaliação de todo o teatro português ou estrangeiro, produzido no 
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seu tempo, ao oferecer uma índole didáctica destinada a educar os espectadores e a 

requintar-lhes o gosto.(111) 

Naturalmente relegado para segundo plano, ao ser ofuscado pelo brilho metastasiano, 
mais jovem e mais estimado pelos compositores da moda, e ainda pelo fulgor importante de 
Goldoni, Apostolo Zeno foi menos estudado do que os outros seus rivais do drama musicado 
italiano. Tradicionalmente atribuía-se-lhe cinco textos, difundidos em Portugal durante todo o 
século XVIII e publicados em Lisboa, três no âmbito do teatro aristocrático, dois adequados 
ao teatro popular, dois em língua portuguesa, um bilingue, os restantes em italiano, todos 
muito dispersos ao longo do século. Contudo, uma aturada investigação sobre os folhetos do 
teatro de cordel, uma leitura atenta de documentação crítica, alargará seguramente a 
expansão do autor que coroou a Poesia na ópera, recusando o efeito asfixiante do cenário e o 
esplendor musical redutor do efeito da palavra; os folhetos, como geralmente os libretos dos 
dramas para música, não oferecem muitas vezes as informações desejadas sobre autores, 
tradutores e adaptadores, o que dificulta o processo de filiação obrigado, por isso, a 
socorrer-se de uma lógica delicada. Não será, deste modo, difícil aceitar que um nome tão 
prestigiado deva ter tido maior representação no nosso país, ainda que com um hiato de 
quarenta anos que separa a representação de Mérope, em 1739, da de Eumene, em 1773, 
explicável em parte, e se entretanto não se derem a conhecer novos dados, pelo esbatimento 
das actividades operísticas por volta dos anos 40 do nosso século XVIII (112). 

Esboçar, conforme se pretende aqui, um quadro integrado das diversas vertentes 
teatrais no Portugal de Setecentos exige que a obra de António José da Silva , menos 
enquanto «produto bastardo do encontro de diferentes influências em Portugal» do que 
criação original dentro de um género a não subestimar, como acertadamente notou Pierre 
Furter, participe desse movimento; não repugna aceitar que as representações do Teatro do 
Bairro Alto podiam ser «paródias» das óperas italianas da moda e que o custo deste 
espectáculo, nas máquinas e nas insaciáveis «prime donne», convidava a simplificações 
populares de una exibição aristocrática, mas só com a condição de se estabelecer, desde o 
primeiro juízo sobre o teatro de O Judeu, que «il n'y a pas d'opposition radicale entre un 
théâtre aristocrate et un théâtre populaire», numa época complexa em que, a par dos teatros 
régios, o Teatro do Bairro Alto terá conhecido um leque social de espectadores mais vasto 
do que o que já se supôs (113). É então impossível admitir que este Teatro, frequentado por 
«peraltas», isto é aristocratas sem dinheiro, e a alta burguesia iluminada, fosse um pobre 
reflexo de uma realidade sumptuosa, até porque isso seria ignorar o progresso e a pujança do 
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teatro de bonecos ao tempo. Comparável, no dizer de Furter, à adaptação que Brecht, na sua 
juventude, fez de uma ópera do século XVIII de John Gay, já por si uma desmistificação da 
realeza do género, esta redução ao absurdo patente em Dreigroschenoper foi bem acolhida 
pela burguesia que viu nela menos a caricatura do que uma modernização bem conseguida da 
ópera. Num outro plano, que, aliás, exclui a específica intenção política do dramaturgo 
alemão contemporâneo, esta arte marginal - e por isso mesmo não contemplada pelos 
inquisidores -realiza a tendência barroca do musical sobre o dramático e da mobilidade 
absoluta que anima a passividade dos bonecos, possibilitando o mistério mecânico de «cette 
illusion consentie dans le paraître, devenue 1" essence même du spectacle, cette apparence de 
liberté totale dont la bourgeoisie ébauchait justement la construction dans ses utopies» (114), 
dotadas afinal de um horizonte político, que os críticos tenderam a exarcebar, mas que 
corresponde, na verdade, às tensões pré-revolucionárias do teatro de Beaumarchais em 
França. Neste plano, Claude-Henri Freches clarifica muito bem a medida certa do pendor 
satírico de António José da Silva no sentido em que previne contra os que, debruçando-se 
sobre os enigmas do texto das óperas, tenderam a privilegiar «son aspect protestataire», 
quando a censura em 1743 reconheceu correcção moral nos escritos daquele que a Inquisição 
já havia sentenciado por heresia e relapso, não estando assim a reconhecer nenhum engano no 
julgamento que conduziu o Judeu à fogueira. Os «sous-entendus gaulois, les plaisanteries 
scatologiques, les calembours scabreux, les jeux de mots» não são tidos em conta pelo Santo 
Ofício, certamente por serem voz corrente, e por não deixar de lhe convir mais sensatez em 
matéria de Estado, na época reforçado pelo autoritarismo de D.João V, motivador de uma 
«réaction encore souterraine dont 1"oeuvre du Juif est quelque peu le miroir». Toda a 
veleidade reformista desse público diverso que frequentava o Teatro do Bairro Alto seria 
constantemente contida por uma vigilância civil e religiosa que a França mais tarde não teve, 
dada a especificidade portuguesa no domínio inquisitorial, engrossando os aplausos perante 
as tiradas sugestivas de um teatro que se encaminhava para 1789 (115). 

Seria ainda interessante para a compreensão da natureza mais elevada, em termos 
sociais e culturais, do que se poderia supor da obra de António José da Silva, a definição das 
fontes da sua escrita e, neste capítulo, Claude-Henri Freches pretendia ser mais uma vez 
esclarecedor: a Vida do grande D.Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Pança não 
deveria só a Cervantes o tema, personagens e muito da sua concepção, manifestaria um 
conhecimento perfeitamente «à la page» da cultura francesa, - de resto, toda a França do 
século XVII lê Cervantes - , o que se enquadra perfeitamente no autêntico reinado de 
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influência que a França ia instalando no século XVIII em Portugal.Les Folies de Cardénio de 

Pichou teriam inspirado esta ópera do Judeu, - tese definitivamente destruída pela análise de 

António Amaro Cirurgião e apoiada coerentemente pela investigação de José Oliveira Barata 

- e Freches evidenciou as suas marcas, na cena 8 da Primeira Parte da Vida do Grande 

D.Quixote da la Mancha e do Gordo Sancho Pança e noutros momentos em que a afinidade 

ultrapassa até a simples influência, apesar da originalidade do autor português garantir génio 

capaz de o autonomizar em relação ao jovem autor francês, nascido no fim do século XVI e 

assassinado em 1630 ou 1631.Pichou inicia, aliás, uma linhagem dramática que vai desde a 

representação da sua tragicomédia pela primeira vez em 1628, integrando o repertório do 

Hôtel de Bourgogne a partir de 1630, até à criação de outras peças de Guérin du Bouscal, 

Dufresny, Dancourt, derivadas da sua, e sobretudo a adaptação com música de Delalande que 

Luís XV terá dançado em 1720, não se sabendo mesmo se os bonecos não terão extravasado 

o âmbito da feira para espaços bem mais elegantes, o que António José da Silva poderia ter 

sabido e aproveitado (116). A esta aproximação de Freches sobrepõe-se, de alguma forma, a 

consideração seguinte de Furter: 

« (...) Non seulement le XVHIe siècle verra des compositeurs en
richir le répertoire d'opéras composés spécialement pour ces pou
pées, en particulier J.Haydn qui en écrivit trois pour le théâtre des 
Esterhazy, mais à Milan, par exemple, on admirera pendant tout 
le XVQIe siècle des opéras interprétés par des marionnettes aux ex
ceptionnelles qualités. De même à Paris, de 1722 à 1744, Topera 
pour marionnettes est à la mode et trouve jusque dans Voltaire un 
admirateur inconditionnel. (...)» (117) 

Imbuído da cultura do seu tempo mas evidentemente limitado por ele, com a agravante 
de se encontrar em Portugal, António José da Silva atribui uma linguagem barroca ao seu 
Dom Quixote, o que não o impede de encarregar o seu herói de limpar o Parnaso do 
gongorismo que pesava serodiamente na tradição literária do século XVIII, em Portugal. 
Dotado, em aparente contradição, da retórica que ele próprio critica nos poetastros, Dom 
Quixote ataca os «poetas de água doce», os «cisnes contrafeitos» que se banham nos «lodos 
da Hipocrene» e a sua aprendizagem técnica da poesia, como se se tratasse de um catálogo 
combinatório de imagens excessivas, em composições intermináveis, e em série. Freches 
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conclui que «d'après ses fréquentations, le Juif était partisan d'un retour à la mesure et à la 
raison, si ce n'est d'un classicisme à la française» (118), integrando-o plenamente na epocal 
agitação de tendências. 

José de Oliveira Barata, no seu imprescindível estudo António José da Silva, criação e 
realidade, analisa rigorosamente os traços fundamentais de «uma dramaturgia em tempo de 
crise» que a produção de O Judeu encerra. Em termos gerais, os diversos condicionalismos 
que determinam a vida dos espectáculos limitaram decisivamente o alcance e a definição do 
«projecto de nacionalização do nosso teatro para que apontam as óperas joco-sérias cantadas 
no Bairro Alto» (119). Capaz de propor a um público bem heterogéneo, uma plateia que não 
inclui só os banidos do paço, como refere Oliveira Barata, mas também gente da nobreza e os 
habitantes desse elegante bairro de Lisboa, uma «verdadeira máquina de consumo», em 
sintonia com o espectáculo de evasão ao gosto do figurino europeu, o teatro de António José 
aceitou o desafio do cómico, combinado com uma seriedade que, na sátira, não é pertinente 
que nos ofereça, no quadro estético-ideológico da época, aspectos de contestação política, 
até porque se trata de «um teatro estritamente vinculado e condicionado pelos valores seus 
contemporâneos»(120). As exigências do público, a falta de meios, a multiplicidade de 
influências estéticas e de realizações espectaculares, a própria condição socio-económica do 
actor agravada pelas particularidades portuguesas, mais repressivas e menos generosas para 
com o comediante, dificultaram o amadurecimento de uma dramaturgia que, pela síntese de 
uma herança peninsular com traços italianizantes, se teria querido constituir em drama 
nacional e não só em mera alternativa de satisfação imediata, económica, pelos bonecos e 
maquinaria que afastavam as despesas dessas grandes «troupes» que só o restrito favor régio 
podia sustentar. 

Oliveira Barata concorda com Hernâni Cidade na atribuição ao Judeu «da primeira 
tentativa de renacionalização do teatro», depois de afirmar a constante da nossa literatura 
dramática que é o projecto da sua nacionalização, frustrada pelas mesmas razões profundas 
que anularam a vontade de reforma teatral empreendida pelos árcades e que no Teatro Novo 
foram perfeitamente diagnosticadas ; era preciso educar o gosto do público, mudar os hábitos 
dos poetas que escrevem para a cena, criar óperas em língua portuguesa, fomentar a 
construção de edifícios teatrais, encarar empresarialmente o teatro e superar «a debilidade do 
poder político central e as assimetrias sociais que Lisboa reflectia de forma paradigmática», 
obrigando os dramaturgos a desenvolver o modelo mais adequado e o único possível, num 
país carecido de meios técnicos e de estruturas administrativas (121). Neste contexto, 
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afigura-se eloquente o balanço proposto ainda por José Oliveira Barata para o programa 
estético do Judeu que «percorre uma apertada viela, para desembocar num pátio interior, sem 
saída para as personagens que criou, bem como para as que aceitou de outras fontes», depois 
de afastar definitivamente o infundado preconceito crítico que insistiu em ver nesta ópera 
joco-séria a simples projecção da moda operística italiana, a gestação até de uma ópera 
portuguesa(122). Os pátios haviam dado lugar aos teatros, o da Trindade ou o da Mouraria 
para as comédias de capa e espada, o do Bairro Alto para os bonifrates de António José, e o 
Hospital de Todos os Santos, polémico no seu controle de receitas, vai sendo gradualmente 
substituído por empresas privadas, medíocres, mas essenciais para a transformação histórica 
dos condicionalismos da representação teatral. Fruto também desta evolução, a recepção da 
literatura dramática estrangeira nos nossos palcos encontrou, na segunda metade do século 
XVIII, um ambiente social, ultrapassada a dicotomia redutora da primeira metade, rico de 
franjas de público ilustrado que, sem participar nos domínios lúdicos da aristocracia, pretende 
contudo demarcar-se dos hábitos populares e gravitar nas áreas do poder para vir talvez a 
ocupar os teatros régios de Salvaterra, Queluz ou Vila Viçosa, no reino esbanjado de D.José 
que só os novos-ricos podiam socorrer. Em António José da Silva- criação e realidade , o 
autor traça, deste modo, as linhas de penetração social das influências francesa e italiana em 
Portugal , tendo em conta as reformas pombalinas, a expulsão dos jesuítas, a progressiva 
entrada de estrangeiros, uma aperfeiçoada gestão dos negócios do Estado e a correcção da 
abissal assimetria em que se fundava o absolutismo de direito divino: 

« (...) 

Goldoni, Metastásio, Apostolo Zeno, Voltaire, Corneille ou Raci
ne encontravam agora - e só agora - os seus destinatários ideais, 
que poderíamos definir em termos genéricos por nova burguesia as
cendente, sempre insatisfeita com o seu estatuto, mas também sem
pre bem consciente de que é uma classe-tampão: não desejando co
mungar dos gostos das classes mais baixas, secretamente aspirava ao 
confronto com uma aristocracia cada vez mais decadente. (...)» (123) 

A compreensão rigorosa dos tempos e dos modos de introdução e de expansão do teatro 
francês, no Portugal do século XVIII, convoca diferentes perspectivas de iluminação sócio-
política de que toda a aproximação histórico-cultural da Literatura se nutre, mas que, no caso 
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do teatro, ganham uma especial acuidade pela indissociabilidade com o público e com o 
poder que o caracteriza intrinsecamente. Situar privilegiadamente a presença dramática 
francesa, entre nós, na segunda metade do século XVIII, encerra só por si um significado que 
se abre num leque de leituras necessárias a fazer: a dinâmica da evolução social que 
modernizou, no sentido em que mobilizou a estagnada estrutura feudal de que vivia o 
obstinado casticismo nacional, o quadro intelectual alargado pelo inovador exemplo 
estrangeiro ; a adequação das formas de controle e censura, primeiro mais religiosas e depois 
mais laicas, mas nem por isso menos atentas aos pressupostos teológicos que sustentam o 
despotismo, a um universo de liberdade e de alternativa que não pode deixar inocente o 
Portugal das horas lentas, que assiste, cada vez mais vivo, ao refrão sanguíneo dos 
marinheiros franceses ; a acção, com as suas luzes e as suas sombras, da reforma pombalina 
que parece paradoxalmente proporcionar mais teatro francês e com ele a abertura a um outro 
tempo, mas quase sempre domesticando-o, ao ponto de Dom Juan ser obrigado a arrepender-
se, a reconciliar-se com Elvira e a substituir o inferno das suas tão prenunciadoras delícias 
pela redenção falsa num paraíso bem policiado; a análise das derivações que os originais 
franceses, desde já integrados num cruzamento de influências e de heranças, tomaram nas 
versões livres, exige uma sistematização da relação predominante com estéticas e ideários 
abertos, cuidadosamente geridos por quem temia terramotos ideológicos (124). 

Aquele que parece ser o primeiro crítico teatral português, Francisco Bernardo Lima, na 
sua Gazeta Literária de 1761, expressa a solidariedade de juízo com um autor inglês, cuja 
obra crítica sobre teatro europeu ele comenta, defendendo o património dramático francês da 
época.Esta convergência liga, também simbolicamente, uma das principais capitais europeias, 
Londres, ao Porto, cidade onde a Gazeta é publicada, e pode significar o enfoque cultural da 
segunda metade do século XVIII em Portugal, irreversivelmente decidido a importar obras, 
filosofias e modas francesas, fazendo emergir com elas a tensão de um país que no paradoxo, 
só aparente, da sua «descaracterização» estrangeirada, profundamente se procura realizar, 
crescendo para além da sua condição periférica, o que inegavelmente se exprime na 
detectável, pela sua constância, vontade de nacionalização do teatro em Portugal: 

« (...) Qual será o insensível, que nam sinta e ao mesmo tempo nam 
admire o sublime de Corneille, o terno e pathetico de Racine, o ter-
vel de Crebillon...que nam só inspiram o terror e a piedade, que 
sam os fins da Tragedia, mas ao mesmo tempo aquella elevaçam 
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e nobreza de sentimentos, de que os Espectadores se acham apo

derados representando-se qualquer Tragedia destes grandes Poe

tas? (...)» (125) 

À medida que esta sensibilidade se ia efectivamente enraizando, cabia privilegiadamente 
à censura oficial orientar a definição de uma identidade dramatúrgica portuguesa, expressa 
com particular eloquência nos exames de elogio ou de reprovação, sensíveis espartilhos 
transformadores de originais do teatro francês dos séculos XVII e XVIII. 
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(10) COLOMÈS, Jean, Hispanisants Portugais du XVIIe siècle. D.Agostinho Manuel de Vasconcelos 

et la Défense des Bragances, Coimbra Ed., 1947, p..33: « (...) L'attitude de D.Francisco Manuel de Mello, 

lors de la libération de sa patrie, a été jusqu'à ces derniers temps, attaquée par les Espagnols et jugée avec 

réticences par certains portugais (...)». 

(11) Idem, ibidem . p.34. 
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(12) Ver COLOMÈS, Jean, Sur les relations de D.Francisco Manuel de Melo avec Quevedo. Paris, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1970, vol.11. 

(13) Ver Dicionário de Literatura. Porto, Figueirinhas, 1978, dir. de J. do Prado Coelho, vol.II, p.619. 

(14) BRANDÃO, Tomás Pinto de, Comedia Famosa intitulada La Comedia de Comedias, ed. cit, p.530. 

(15) FIGUEIREDO, Manuel de, Teatro, Lisboa, Livraria Rollandiana, tomo X, p.38 

(16) FIGUEIREDO, Fidelino, História da Critica Literária em Portugal, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 

1917, 2a edição, p.50: « (...) Essa obrinha, como todas as defesas, parece dever pressupor um ataque ao teatro 

espanhol. Esse ataque não o conhecemos (...) ». 

(17) Idem, ibidem, p..51: « (...) É, pois, verosímil que já em 1739 se desenhassem as tendências favoráveis 

ao teatro clássico francês, que depois vieram a ser parte importante do corpo de ideias e dos processos da 

Arcádia Lusitana (...) » . 

(18) CORNEILLE, Pierre, Le Cid, Paris, Gamier, 1987, pp.34-44, páginas referentes à famosa «Querelle 

du Cid» em França e seus desenvolvimentos quanto às «bienséances». 

(19) FIGUEIREDO, Manuel de , op. cit., p.53. 

(20) Idem, ibidem, p.54. Nesta página Figueiredo cita o Marquês que diz:«Assentemos, pois, que a França 
é como a Pandora das fabulas, que todos os deuses lhe deram a sua perfeição e excelência, menos Apolo, que 
lhe não comunicou nenhuma das suas artes, porque faz Médicos, Músicos, e Poetas, e os Franceses não têm 
Esculápios que curem, nem Orfeus que cantem, nem Homeros que façam poemas (...) Alexandre não meteria 
a tragédia do Cid naquele precioso cofre de Dário (...) ». 

(21) Fidelino de Figueiredo, in op. cit., p.54, indica: « (...) Desta obra não conhecemos nenhuma edição, nem 
a apontam os bibliógrafos, que ao pequeno escrito apenas se referem quando na lista das obras de Valença 
aludem à tréplica. Nós apenas conhecemos uma cópia manuscrita, em letra da época, que se guarda na 
Biblioteca Nacional de Lisboa. Também ignoramos de certeza quem fosse o seu autor.Inocêncio, no tomo 3o 
do seu Dicionário Bibliográfico Português, diz constar-lhe ter sido seu autor o ilustre Alexandre de Gusmão 
(...)». Este documento foi incluído por Jaime Cortesão em Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, Parte 
II, tomo I , Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1950, pp. 177-185. 

(22) CORTESÃO, Jaime, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 

1950, Parte II, Tomo I, p.177. Nas páginas seguintes, até à página 185, pode-se 1er a argumentação contra os 

reparos do Marquês de Valença. 
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(23) Idem, ibidem, da p. 178 à p. 183 são desenvolvidos os argumentos contra os reparos de Valença para nas 

páginas 184 e 185 se fechar o escrito com um humor e ironia de ouro:« (...) Não há dúvida que se a Poesia é 

somente fogo, flores, folhas, ramos, voos, furores e extases, sempre é coisa diferente do que os autores 

dizem». Gusmão dirá ainda que o Marquês toma a parte pelo todo, pois ao denegrir o Çjd, demole toda a 

Literatura Francesa. 

(24) Idem, ibidem, p. 185, onde se lê: « (...) porém acho melhor deixar a S.Exa. deliciar-se com o seu gosto 

Gótico, (...) ». 

(25) Idem, ibidem, p.185. Aí Gusmão insiste :« (...) Isto é só uma mostra do muito que nesta matéria se pode 
dizer a S.Exa, que espero responderá, se tem que responder, a estas notas sem as desprezar de não conterem 
coisa, porque assaz me parece dizer-se que não está S.Exa inteirado nas regras do teatro, e que não 
compreendeu o sentido de Corneille, ou inteiramente o não entendeu, de sorte que parece não ter lido».Deste 
modo o Marquês é chamado a continuar a contenda. 

(26) FIGUEIREDO, Fidelino, op. cit., p.57. Na página 58, o autor resume novamente a argumentação do 
Marquês e conclui:«Eis o que foi a pequena controvérsia sobre teatro.Posto que de reduzidas proporções, ela 
não é sem interesse, porque contém a corajosa afirmação do valor do teatro espanhol num tempo em que o 
gosto das pessoas cultas resistia a reconhecer valores literários aquém dos antigos e dos clássicos italianos 
(...). 

(27) É em Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, ed. cit., p. 406, que Jaime Cortesão fala da 
«introdução da ópera italiana e do teatro francês ou renovação do auto, de inspiração vicentina» no sentido de 
«reagir contra a castelhanização absorvente do gosto e dirninuição do espírito nacional». 

(28) BRITO, António Ferreira de, Nas Origens do teatro francês em Portugal: a tradução de Georges Dandín 
de Molière por Alexandre de Gusmão e a mudança de gosto na Corte de D.João V , Porto, Núcleo de Estudos 
Franceses da Universidade do Porto, 1989. Neste estudo, Ferreira de Brito corrige e acrescenta 
desenvolvimentos ao artigo de Coimbra Martins, A propósito de uma tradução de Georges Dandin atribuída a 
Alexandre de Gusmão, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, alertando para os perigos de uma 
investigação que não se debruça concreta e cuidadosamente sobre os manuscritos. A partir dos códices 649 e 
1071 da Biblioteca Pública Municipal do Porto passa a confrontar as traduções com o original francês. 

(29) Idem, Para uma leitura sociológica de Georges Dandin de Molière, Separata da Revista Cenáculo, n.57, 
série 2-1976, Braga, Tip.Liv.Editora, Pax, 1976, p.6. 

(30) CORTESÃO, Jaime, op. cit. vol.I, p.405. Aqui Cortesão acrescenta: « (...) Gusmão e António José da 
Silva surgiram na hora própria.Correspondiam a uma aspiração nacional, a de libertar-se pela criação própria 
ou da renovação das influências, da tutela do teatro espanhol.» 
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(31) Para uma abordagem aprofundada do teatro de «O Judeu», impõe-se o estudo da tese de doutoramento de 
José Oliveira Barata, António José da Silva. Criação e Realidade, Coimbra, Univ. de Coimbra, 1985, 2 
volumes. Desmistificadora de certo simplismo que reduzia o nosso século XVIII teatral a uma pobreza 
confusa, este estudo modifica definitivamente o olhar «avisado» sobre esta questão, a partir de necessária e 
justificada leitura sociológica e espectacular, no âmbito específico da vida das representações, colocando 
correctamente - o que anteriormente parecia difícil - António José da Silva no quadro complexo do teatro 
português, ao tempo, sem a tentação académica de o deificar, mas muito mais inteligentemente do que isso, 
retirando compreensão da sua secundaridade fatal, no contexto da nossa tradição nacional. 

(32) CORTESÃO, Jaime, op. cit.. vol.I, p.H3, onde se pode 1er também: « (...) Ora D.João V, que foi um 
homem, naturalmente bom e generoso, e um monarca com elevado sentido das responsabilidades do governo, 
conseguiu, tanto quanto lhe permitiram os vícios de formação e de função, realizar o equilíbrio entre as duas 
tendências - a absolutista e a casticista, a todo o transe, e a estrangeirante, com ou sem reservas.» 

(33) MACEDO, Jorge Borges de Macedo, «Estrangeirados», um conceito a rever, Braga, 1974, pp..29, 30 e 
sobretudo p.26. Nesta página, o historiador nota que «no seu próprio campo, o conceito de estrangeirado fez-
nos desprezar a influência em Portugal da cultura espanhola, sujeita, nesta análise, a declarações semelhantes 
acerca do seu valor, para nos orientarmos para comparações eivadas de juízos antecipados (...) ». 

(34) DIAS, José Sebastião da Silva, Portugal e a Cultura Europeia (séculos XVI a XVIII), Coimbra, 1953, 

p.l 18, capítulo 5 : «Estrangeiros e Estrangeirados». 

(35) Idem, ibidem, p.204. Aqui ainda se acrescenta: «O Verdadeiro Método caiu em Portugal como uma 
bomba. Indignou os obsequiadores da filosofia e pedagogia tradicionais, por ele acerbamente visados, e até 
causou espanto àqueles mesmos que já andavam a arranhar a peripatética (...) A sua publicação deu origem a 
uma polémica célebre entre as mais célebres da nossa história e, pelas consequências, talvez mais importante 
ainda que a iniciada com a «Questão Coimbrã» e terminada nas «Conferências do Casino». 

(36) CORTESÃO, Jaime, OP. cit.. Lisboa, Livraria Horizonte, 1986, vol.I, pp.244-245. Na página 244, 
acrescenta: « (...) Mas para Alexandre de Gusmão os sete anos de Roma estão longe de valer os cinco de Paris 
(...).Em França e em Paris o seu espírito e carácter firmaram os traços fundamentais (...) ». 

(37) ANDRADE, António Alberto, Vernei e a Cultura do seu Tempo, Coimbra, Por Ordem da 

Universidade, 1966, pp.448-450. 

(38) VERNEI, Luís António, O Verdadeiro Método de Estudar. Lisboa, Clássica Ed., p.25. 

(39) ANDRADE, António Alberto, op. cit.. p. 125: «Na Censura do Paço, o Conde da Ericeira, D.Luís de 
Meneses tece o mais rasgado elogio a Voltaire, denominando-o «célebre autor em prosa e verso...».Na página 
121,0 autor refere-se à proliferação de Academias em Lisboa e na Província e na página 126 aborda a questão 
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do movimento livresco na época. Nas páginas 151 e 152, o autor refere-se à controvérsia entre o Marquês de 

Valença e Gusmão, integrando-as nas correntes ideológicas que então agitaram Portugal. 

(40) PALMA-FERREIRA, João, Academias Literárias dos séculos XVII e XVIII. Lisboa, Biblioteca Nacional, 

1982, p.91. Aqui este investigador cita Francisco Solano Constâncio que, em 1817, diz, na introdução às 

Obras de Filinto Elísio, que os árcades eram «um enxame de ignorantes rimadores e de tradutores enfadonhos 

em mau Francês» que queriam prestar à pátria o bom serviço que Corneille, Molière, Boileau, etc., prestaram 

à França. 

(41) Idem, ibidem, pp.97- 98: «Ainda que ingénua, a actividade da Arcádia foi importante, na medida em que 

funcionou como elemento básico na evolução da literatura cultivada oficialmente, partindo dos padrões do 

neoclassicismo castelhanizante até atingir os do neoclassicismo francês, com pretensões de estabilização do 

vernáculo português do quinhentismo (...)». 

(42) DIAS, José Sebastião da Silva, op. cit., pp.243-244,ipnde se retira excertos dos estatutos da Arcádia 

Lusitana integrados na obra que Teófilo Braga dedica a esta assembleia. 

(43) PALMA-FERREIRA, João, op. cit., pp. 99-101. 

(44) MACHADO, José Pedro in BOILEAU, Arte Poética, Lisboa, Papelaria Fernandes, Colecção Bilingue, 

s/d, «Introdução», p.20. 

(45) MONTEIRO, Ofélia Paiva, No Alvorecer do Iluminismo em Portugal, Coimbra, 1965, p.106. 

(46) Acerca de Bluteau, dirá Hernâni Cidade, em Dom Raphael Bluteau, Paris, Boivin et Cie Libraires et 

Editeurs, s/d, p.72: « On comprendra que le diplomate ne nous intéresse guère; mais Y esprit curieux qu'on 

pourra déceler à travers les lettres que lui ont écrites les comtes de Ericeira, Dom Luís de Meneses, et puis son 

fils Dom Francisco Xavier de Meneses, mérite bien d'attirer notre attention. Car on sent qu'une lueur très 

pâle mais sensible, sort de ces lettres, annonçant les lumières du XVIIIe siècle. De loin, et timidement se 

prépare la transformation économique et culturelle qui aura en Pombal son principal et plus efficace 

animateur.» 

(47) CIDADE, Hernâni, op. cit. p. 11. 

(48) MACHADO, José Pedro, op. cit., p.21. Esta edição contém umas cartas de Boileau que se referem 

diferentemente à tradução:em II «Lettre de Boileau à Brossette» diz Boileau «por informações que louvei a 

sua tradução (...) asseguram-me que ela era maravilhosa » e acrescenta que «de resto o Senhor da Encerra é 

um dos fidalgos mais qualificados de Portugal...». Na Carta III dirá:«.(...) Além disso, não julgo esses versos 

suficientemente bons para os poder tomar públicos (...) mas francamente há neles muito de português (...) ». 
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(49) BOILEAU,_oE^çiL, p.41. 

(50) Idem, ibidem, pp.36 - 37 

(51) Idem, ibidem, pp. 88-89. 

(52) Idem ibidem, pp. 99-100, onde se continua: «Nunca um Amor com inocentes versos / Se os sentidos 

deleita, o peito ofende, / Nem o fogo em ardores tão perversos, / No coração em chama indigna prende (...) ». 

(53) MONFORT, Jacqueline, Q u d o ^ o ^ ^ * * ^ ^ ° 
Calouste Gulbenkian, Arquivos do Centro Cultural Português, 1972, vol.IV, p.568. 

(54) DANTAS, Júlio, OAjnor^mPortjipal no século XVIII, Lisboa, Ed. Portuguesa, 1945, p.93. 

~« « V7V ( \ hailes au sens théâtral du mot, entremeses, comédias 
(55) MONFORT, Jacqueline, op. cit., P-575. (...) bailes au sens» uicau 
divertissent la population qui imite les us et coutumes de la capitale ». 

(56) PRÊCHES, Claude-Henri, T ^ l t r i L A x ^ ^ 
Q ^ ^ U ^ ^ m i ^ m i , Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, Arquivos do Centro Cultural 

Português, 1976, p. 107. 

(57)Idem, M d e ^ p.110. Na nota 51, Freches indica um seu trabalho que desenvolve as raizes francesas de 

u m a destas comédias de «O Judeu»: U n ^ o ^ J ^ i s ^ e ^ ^ 

M j m c h a e d o j í o ! ^ ^ Lisboa, 1960.,Lisboa, 1960. 

(58) BASTOS José Timóteo da Silva, H i s t ™ a _ d a _ C ^ ^ 

„ ã p ^ ^ ^ Co.mbra, Imprensa da Universidade, 1926, p.143. Nessa mesma 

pagma, Silva Bastos acrescenta: « (...) Os censores, domrnados pelo imperativo pombalmo, mandam quermar 

qualquer apologia de Vieira que se ousasse trazer à censura (...) ». 

(59) DIAS José Sebastião da Silva, ^ ^ ^ o ^ m ^ o M c o , Lisboa, Centro de História da Cultura da 

Universidade Nova de Lisboa, 1984, p.213. Este autor continua :«0 Mero da sua sensrbihdade era a pohtrc, 

Não se identificava com o cultural, o económrco, o drplomatico, o ideológreo, o eclesrâstico, enquanto valores 

em si mesmos, mas enquanto instrumentos de uma política nacional e global (...) ». 

(60) BORDONOVE, Georges, M ^ ^ è m ^ J M ^ , Paris, Plon,1986, pp.35-52, em que Bordonove 

aborda as polénucas em torno da produção teatral de Molière e regata uma primitiva versão de T ^ em 

q u e este envergava um habito religmso. Tam*m Ferreira de Bnto em «Do Tar t** de Mohere ao Tartufo 

d e Manuel de Sousa (1768) e ao de Castilho (1870): para o conceito de tradução em Portugal nos séculos 

XVIII e XIX in Iju^rçàmbio_nA Instituto de Estudos Franceses da Universidade do Porto, 1993, p.71, 
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observa : « (...) Ou será que Manuel de Sousa tinha informações literárias precisas sobre a história das várias 
versões do Tartuffe, que entre o poder absoluto mais rigorista sobretudo no que diz respeito à 
preceptística, ainda em formação, do cómico e da Moral ? (... ) O Tartuffe inicial teria vestido sotana, 
quando a peça tinha apenas 3 actos e ele triunfava cinicamente? Não é de excluir tal indumentária (...) ». 

(61) MACEDO, Jorge Borges de. O Marquês de Pombal (1699-1782). Lisboa, Biblioteca Nacional, Série 
Pombalina, 1982, p.25: « (...) O que importava, essencialmente, à governação era evitar o aparecimento de 
uma atmosfera generalizada de mal-estar social; na verdade, os ataques pombalinos aos diferentes grupos 
sociais nunca são simultâneos mas estipulam sempre o mesmo responsável : o Jesuíta». O interessante estudo 
de Claude-Henri Freches, VoUaire Majagndg et Pombal. Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, Arquivos do 
Centro Cultural Português, 1969, vol.I., esclarece politicamente o horror do Marquês aos Jesuítas pela sua 
atitude «muito favorável em relação aos indígenas» no Brasil». Na verdade, se Pombal condena com o Juízo 
Verdadeiro de Malagrida as teologias retrógadas, essa reprovação era claramente pretextual, pois que o 
Ministro ao crivar a cultura de então com as limitações da Real Mesa provou não ser assim tão 
indiscutivelmente iluminado. Jordão de Freitas em O Marquez de Pombal e o Santo Oficio da Inquisição, 
Lisboa, Sociedade Editora José Bastos, 1916, desenvolve pormenores quanto ao processo que levou Gabriel 
Malagrida às chamas de um auto de fé que haveria de queimar no mesmo dia, mas em efígie, o Cavaleiro de 
Oliveira. O reputado iberista americano Kenneth Maxwell, numa obra recente, Paradox of the 
Enlightenment. Cambridge, Cambridge University, 1995, sintetiza fundamentalmente os factores que 
relativizam a acção iluminada do Marquês nos diversos planos da governação, demorando-se na política 
brasileira de Pombal.Ver os Capítulos III e IV. 

(62) CIDADE, Hernâni, O Marnuês de Pomhal O Homem e a Obra na Metrópole e no Ultramar,Lisboa, 

Agência Geral do Ultramar, 1963, p.21. 

(63) CHANTAL, Suzanne, A Vida Quotidian* e.m Portugal ao tempo do Terramoto, Lisboa, Livros do 

Brasil, 1982, pp.20-53. 

(64) CIDADE, Hernâni, O Marquês de Pombal. O Homem e a Obra..., ed. cit., p. 16. 

(65) BRITO, António Ferreira de, «Do Tartuffe de Molière ao Tartuf^de Manuel de Sousa (1768) e ao de 
Castilho (1870): achegas para o conceito de tradução em Portugal nos séculos XVIII e XIX», in op^df, pp. 
70,71, onde se lê ainda: «Admitir o dedo de Pombal nesta encenação não causa nenhuma estranheza.O 
Cancioneiro de escárnio e mal-dizer contra Pombal que nós mesmos publicámos, é um testemunho 
indesmentível de que, expulsos de Portugal em 1759, os jesuítas continuavam na clandestinidade a desfeitear 
a imagem do Marquês com um enxame de trovas que o fustigavam (...) ». Quanto à versão portuguesa do 
Capitão Manuel de Sousa e as razões políticas que levaram à sua «deturpação» muito propícia, afigura-se 
admirável de intuição e não menor prudência os passos da inteligente reflexão de José da Costa Miranda, em 
Notas eara um estudo sobre » Teatro de Molière em P o r t a l (século XVIII), Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1973, pp.27-28, essencialmente.Assim, na página 28, Costa Miranda interroga-se: « (...) a 

60 



inversão que, na passagem do texto de do Tartuffe para a versão portuguesa, Tartuffo, se produziu seria, 

efectivamente, o fruto de uma pessoal determinação do Marquês ou fixaria, acaso, a ordem sua que resultava 

do aproveitamento de uma alheia ideia, presente ao seu exame e consideração, e logo aceite, porque altamente 

oportuna? Já alguém escreveu acerca de Pombal: « (...) foi mais um realizador do que um criador (...)».' 

(66) MONCADA, Luís Cabral de, Jacobeus e Sidlistas. Uma Página da História Religiosa Portuguesa, 

Coimbra, 1951, p.21. 

(67) BRITO, António Ferreira de, «Do Tartuffe de Molière ao Tartufo de Manuel de Sousa (1768) e ao de 

Castilho (1870), in op. cit., p.73: « (...) Laxismo e perfeccionismo beato eram assim metidos no mesmo 

saco.O maquiavelismo político pombalino era incompatível com o dito reino dos puros e virtuosos (...)» 

(68) MIRANDA, José da Costa, «Teatro no Tempo do Marquês de Pombal», in Pombal Revisitado, Lisboa, 

Ed. Estampa, 1984, vol.II, p.279: « Sabemos que o Marquês de Pombal se teria servido justamente de uma 

das peças de Molière, então representadas em Lisboa, o Tartuffe, para nela fazer praticar uma inversão útil 

aos seus desígnios políticos (...) ». 

(69) MARTINS, António Coimbra, A propósito de uma tradução de Georges Dandin. atribuída a Alexandre 

de Gusmão. Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, Arquivos do Centro Cultural Português, 1969, pp. 231 e 

232, onde o autor refere que a fonte destas informações foi o trabalho do ilustre teatrólogo Jorge de Faria, Um 

Século de Teatro Francês em Portugal, in Bulletin d'Histoire du Théâtre Portugais, Tome I , numéro I, 

Lisboa, Of. Ottosgráfica, 1950, pp.62-92. 

(70) BRITO, António Ferreira de, Nas Origens do Teatro Francês em Portugal..., ed. cit., p.94: « O teatro de 

Molière, na época pombalina, teve grande aceitação e foi mesmo o Marquês quem teria sugerido ao capitão 

Manoel de Sousa a tradução do Tartuffe em 1768 (...) ».Em Notas para um estudo sobre o Teatro de Molière 

em Portugal (Século XVIII). ed. cit., Costa Miranda introduz uma «nuance» que não deverá ser 

negligenciada: o movimento de difusão de Molière em Portugal, de que a representação do Tartufo se não 

poderá dissociar apesar da sua singularidade, não foi planeada, digamos, por Pombal, mas essa dinâmica, 

conforme nota este especialista na página 28, correspondia ao «momento que teria coincidido com um 

período de grande poder por parte do Marquês, e com instantes em que se encaminhavam ou se preparavam 

alterações de ampla ressonância na nossa vida cultural (...). Ter-se-ia procurado, para o conseguir, uma 

segura protecção política. Quem sabe se, antecipadamente, com o «engodo» ou assumindo o «compromisso» 

da transformação (ou adulteração) de Tartuffe, utilizável no momento político e emotivo que se vivia. (...)».O 

Marquês teria, então, acolhido mais do que sugerido a tal tradução, ainda que este acolhimento fosse mais 

activo do que inconsciente, considerando o «esprit» daquele período, no que podemos estudar, supor e até, na 

saborosa audácia de Costa Miranda, adivinhar. 

(71) MIRANDA, José da Costa, «Teatro no Tempo do Marquês de Pombal: Divertimento e Poder», op. cit., 

p.286. 



(72) FRANÇA, José-Augusto, Une Ville des Lumières. La Lisbonne de Pombal. Paris. Fondation Calouste 

Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1988, pp. 52, 275. 

(73) MARQUES, Maria Adelaide Salvador , A Real Mesa Censória e a Cultura Nacional Aspectos da 
Geografia Cultural Portuguesa no Século XVIII. Coimbra, 1963, pp. 11 - 13. Nesta obra, a autora explica o 
funcionamento da Real Mesa e a forma como os seus membros procediam à censura dos livros, 
sistematizando os temas predominantes das obras proibidas. Na página 94, afirma que a Real Mesa «foi 
instituída dentro do espírito regalista pombalino pelo qual se pretendia colocar os interesses do Estado acima 
de quaisquer outros, mima completa independência, principalmente em relação à Curia Romana e à grande 
influência exercida pelas Ordens Religiosas no nosso País (...) ». 

(74) Idem, Pombalismo e Cultura Média. Meios para um diagnóstico através da Real Mesa Censória. Lisboa, 

1982, p.ll. 

(75) FERRÃO, António, A Censura Literária durante o Governo Pombalino, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1927, pp.86 - 87. Na página 27, o autor salienta que «Pombal viu bem que não bastavam as 
medidas politicas, que não eram suficientes as devassas dos juízes da Inconfidência, nem a espionagem dos 
esbirros para manter a segurança do Estado e garantir o sossego público.Era necessário cuidar do poder 
irradiante do pensamento, da acção sugestiva e arrastante das ideias, da influência dos imponderáveis da 
razão - como diríamos hoje.». Este estudo diz-nos no que consistia a censura literária, quais eram os seus 
processos de controle e as suas regras e apresenta uma listagem dos livros e autores proibidos em função do 
conteúdo e destinatários de cada regra. Essas dezassete regras, acrescenta Ferrão na página 47, «como é de 
calcular abrangem todos os casos possíveis de censura. .Se a la regra visa os «Autores Ateístas» e a segunda 
protege a integridade do nome da Santa Madre Igreja, a 10a e lia dizem respeito à defesa do poder real e 
eram dirigidas contra os jesuítas e clericais (...). Pela 14a regra ficavam excluídas as «Obras dos prevenidos 
Filósofos destes últimos tempos, que continuamente estão inundando e infecionando a Orbe Literária ...»e 
deste modo se proibia Baile, La Fontaine, Hobbes, La Mettrie, Rousseau, Spinoza e Voltaire.(...)» 

(76) MIRANDA José da Costa, Acerca do teatro espanhol em Portugal (século XVIII): alguns apontamentos 
críticos da Mesa Censória, Braga, 1978, p.12 : « (...) Mas sublinho a imperiosa necessidade de conhecermos a 
actividade dos censores de um modo abundante e desapaixonado, para, então, nos lançarmos àquela imperiosa 
tarefa que tanto, e de há tanto, urge fazer-se: a da definitiva caracterização e apreciação valorativa do nosso 
teatro do século XVIII: original ou traduzido, representado ou apenas escrito.»FundamentaL no quadro desta 
carência, revela-se o livro de Laureano Carreira, O Teatro e a Censura em Portugal na segunda metade do 
século XVIII. Lisboa, Imprensa Nacional, temas portugueses, 1988; o comportamento da Real Mesa Censória 
em matéria teatral é aqui analisada nos pareceres dos seus principais censores e em relação aos autores 
estrangeiros mais importantes. 

(78) Idem, ibidem, p.15. 
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(79)Idem. ibidem, p. 18. 

(80) PIMPÃO, AJ.da Costa La Querelle du Théâtre Espagnol et du Théâtre Français au Portugal dans la 

première moitié du XVffle siècle, Coimbra, Coimbra Ed., 1962, p.265. 

(81) Idem, ibidem, p. 19: « (...) cependant F engouement pour le théâtre français, n éveilla aucune activité 
créatrice au Portugal. Au contraire: aucune époque ne fut aussi pauvre en auteurs dramatiques que la seconde 
moitié du XVIIIe siècle». Acrescenta o autor que, apesar disto, a influência fez-se sentir poderosamente na 
lingua, o que provocou reacções, como noutros países. No que diz respeito à esterilidade dramática em 
Portugal, neste período, será aqui de discutir se a leitura dos dramaturgos franceses não se fez muitas vezes 
em função da dinamização de um projecto de criação teatral nacional. 

(82) RODRIGUES, Graça Almeida, «Anticonformismo na primeira metade do século XVIII», in Pombal 
Revisitado, ed. cit., vol.II, pp.254 - 255. Esta mesma investigadora, em Literatura e Sociedade na Obra de 
Frei Lucas de Santa Catarina (1660-1740), Lisboa, Imprensa Nacional, temas portugueses, 1983, trata da 
sobrevivência longa do teatro espanhol em Portugal, mesmo, como nota na página 85, quando em 1748 se 
publicava em França o Esnírito das Leis de Montesquieu, concluindo na página 90 que o período que decorre 
de 1650 a 1750 «tanto pode ser designado por «Barroco» como por «Alvorecer do fluminismo em Portugal», 
dado que conhece o conflito, a crise, de uma cultura oficial contestada por uma contra-cultura 
essencialmente de intercâmbio cultural com o estrangeiro e estimulada pelas academias (...) ». 

(83) SANTOS, Maria Helena Carvalho dos , «Poder, intelectuais e contra-Poden>, in Pombal Revisitado, ed. 

cit.,p. 128. 

(84) HAZARD, Paul, La Pensée Européenne au XVIIIe siècle. Paris, Boivin et Cie, 1946, tome I , P.126:«La 
partie non écrite de la vie de l'esprit, les conversations, les réflexions, les mots qu on répète de proche en 
proche - qui F arrêtera? La philosophie est dans les clubs et dans les assemblées, dans les cafés, autour des 
tables de thé - qui la saisira? Elle se répand dans l'air, elle s'insinue - où la prendre? (...) ». Nas páginas 140 
e 141, o historiador refere-se à governação pombalina em Portugal. 

(85) REBELLO, Luís Francisco, O Marquês de Pombal e o Teatro, in Pombal Revisitado, ed. cit., pp. 100-105. 

(86) Idem, ibidem, p. 105. Aqui este autor transcreve integralmente o artigo X desse decreto em que se recusa 
«a ideia de infâmia inerente à mesma profissão (...) e é sua Majestade servido declarar, que a dita Arte por si 
é indiferente, e que nenhuma infâmia toca àquelas pessoas que a praticam nos teatros públicos (...) ». 

(87) MARTINS, António Coimbra, «As Versões Pombalinas de Molière Representadas pela Real Mesa 
Censória», in Pombal Revisitado, ed. cit., pp. 193, 194. Na página 194, a propósito de Molière, lê-se: « (...) 
Falámos de traduções, não de comédias de Molière. E a razão é que essas traduções são traições.De uma 
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maneira geral, os originais correspondentes sofreram cortes, mutilações, edulcoração, ou foram desfigurados, 

ou viciados no seu sentido ou alcance (...) ». 

(88) MIRANDA, José da Costa, Acerca do teatro espanhol em Portugal (século XVIII): alguns apontamentos 

críticos da Mesa Censória, Braga, Separata da Revista Bracara Augusta, 1978, p.12. Nesta página e na 

anterior, o investigador insiste na necessidade de conhecer a actividade censória da Real Mesa de um «modo 

abundante e desapaixonado», depois de deixar claro que não pretende fazer « a defesa ou a apologia do 

procedimento dos censores». 

(89) Como refere Costa Miranda no trabalho supra citado, já Gastão de Melo Matos, em Nota sobre a difusão 
do teatro espanhol em Portugal, Academia Portuguesa da História, «Anais»,II série, n.ll, Lisboa, 1961, 
pp.67-175, havia registado a probabilidade do «teatro espanhol antigo» se ter mantido em Portugal à 
semelhança do que acontecera em Espanha, ao longo do século XVffl.Teófilo Braga, em História do Teatro 
Português. A Baixa Comédia e a Opera. Século XVIII. Porto, 1871, pp. 83, 204 e 208, daria conta desta 
sobrevivência que não se confinou aos primeiros tempos do nosso século XVIII. Como nota José Oliveira 
Barata, em Entremez sobre o entremez, Coimbra, sep. de Biblos, LUI, Coimbra, 1977, p.397, «quando em 
1640 se defenestrava o representante espanhol, não se estava a defenestrax contudo a cultura espanhola, ainda 
que a influência francesa venha a substituir a castelhanização e a italiana reine logo a seguir, a par do 
despotismo iluminado (ao lado do obscurantismo cultivado) da corte de D.João V (...) ». 

(90) FARIA, Jorge de. Um Século de Teatro Francês em Portugal (1737-1837), in Bulletin d'Histoire du 
Théâtre Portugais. Lisbonne, Institut Français au Portugal, Tome I, N.l, 1950, p..62: « (...)Em Portugal o 
teatro espanhol que durante um longo século frondejara nos paços e nos pátios, agonisava.(...) ». 

(91) CASTRO, Aníbal Pinto de, «Prefácio» do Catálogo da Colecção de Miscelâneas de Teatro, Coimbra, 

Biblioteca Geral da Universidade, 1974, 15a página não numerada. 

(92) MIRANDA, José da Costa, Acerca do teatro espanhol em Portugal (século XVHD: alguns apontamentos 
críticos da Mesa Censória, ed. cit., pp. 9 - 10. Na página 8, o autor afirma que os depoimentos de viajantes, 
as notícias de gazetas e as páginas de polémica testemunham a decadência do teatro espanhol, o mesmo se 
passando com autores dramáticos tais como Silvestre Silvério da Silveira e Silva, Manuel de Figueiredo e 
Correia Garção. Na página 10, acrescenta: «Curiosamente, alguns outros actos de oposição à permanência 
desse teatro de origem castelhana, à sua arrastada vivência no Portugal do século XVIII, iriam aparecer por 
parte da Real Mesa Censória. Numa singular atitude de zelo crítico, documentável desde 1768.(...) ». 

(93) Idem, ibidem, p.ll. Na página 12, Costa Miranda nota o cuidado linguístico e estilístico que pautava o 
exame da Real Mesa Censória por os originais conterem «impropriedades de linguagem», ofenderem o 
«vemaculismo» ou por o seu estilo ser «insul#)»...Este era o caso de «muito dos originais que vinham 
construídos 'segundo o gosto do teatro Português (...) », continua aqui o autor. 
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(94) Idem, ibidem, pp. 12 - 13. Aqui se transcreve uma longa sentença de Pereira de Figueiredo, datada de 

1770, que manda suprimir uma comédia formada «ao estilo Hespanhol». Na página 15, Costa Miranda define 

o papel modernizador da Real Mesa Censória que contribui para a decadência da fonte espanhola, antiquada e 

pouco correcta. 

(95) RODRIGUES, Maria Idalina Resina Rodrigues, «Fortuna e Infortúnios de Lope de Vega em Portugal», 
in Estudos Ibéricos da Cultura à Literatura Séculos XIII A XVII. Lisboa, ICALP, Diálogo, 1987, pp. 254, 
258, 267 e 268. Este ensaio realiza a difícil tarefa de conciliar a lucidez na investigação com certa emoção; de 
uma forma sensível a autora defende e promove o teatro espanhol, no nosso século XVIII, enfatizando, como 
conviria e sempre se impõe, a recepção, a legitimação da sua presença por uma diversidade sociológica 
assinalável. Sem se confundir, evidentemente, com o casticismo do Marquês de Valença, a investigadora 
procura evidenciar certo artificialismo arcádico e certa violência verneiana. 

(96) Idem, ibidem, pp. 268-271, 275 - 276. A propósito da crítica que o Verdadeiro Método de Estudar faz à 
comédia espanhola entre nós, a autora nota: « (...) Comédias destas, que adulam o gosto dos ignorantes e 
indignam a gente bem pensante, admite o autor que muitos povos as têm infelizmente celebrado; em Portugal, 
porém, é o repertório das companhias espanholas que as privilegia e impõe; representadas em castelhano e 
por castelhanos, contam com a passividade e a negligência dos poucos empresários portugueses, eles próprios 
desinteressados do teatro nacional.». Estes juízos de Verney encontram-se na edição de Sá da Costa, Lisboa, 
1952, pp. 268- 269: « (...) por isso gostam das espanholas que abundam disto.Mas como este estilo é muito 
mau e se deve praticar outra coisa diferente, daqui vem que devem reconhecer que a língua portuguesa é tão 
capaz para o drama como a espanhola (...).» 

(97) Idem, ibidem, p. 269. Na página 270, Resina Rodrigues salienta a constante - e incorrecta, como já o 
disse - oposição entre uma minoria de bom gosto e luzes que não transigia com o teatro espanhol e uma 
maioria brusca nas emoções que o aplaudia, no texto de Verney, e chama à atenção para o «tom desdenhoso 
com que pontua o papel inovador de Lope de Vega». No entanto, será de aceitar que todo o discurso de 
ruptura é radical e que Verney se refere sobretudo ao ponto a que terá descido o uso que se fazia do teatro de 

Lope de Vega. 
Para avaliar a inovação do texto de Verney é de consultar o exaustivo trabalho de Aníbal Pinto de 

Castro, Retórica e Teorização Literária em Portugal. Do Humanismo ao Classicismo, Coimbra, Centro de 
Estudos Românicos, 1973, que, entre muitos outros aspectos, integra o Verdadeiro Método de Estudar no 
panorama estrangeirado. Este mesmo investigador desenvolve ainda linhas de força essenciais da teorização 
literária setecentista em estudos como: Alguns aspectos da teorização poética no Neoclassicismo português, 
Braga, 1974 e Os Códigos Poéticos em Portugal do Renascimento ao Barroco, seus Fundamentos, seus 
Conteúdos, sua Evolução. Coimbra, 1984. No primeiro, Pinto de Castro configura o século XVm 
exactamente como um «cadinho de tendências tão diversas, quando não opostas (...)», p.5; no segundo, p. 31, 
considera a persistência e consistência da poesia barroca em Portugal.Também Francisco Manuel Trigoso de 
Aragão Morato, por exemplo, em Memória sobre o Teatro Português, Lisboa, Memórias da Academia Real 
das Ciências de Lisboa, 1831, p. 76, dá conta da existência simultânea de «comédias castelhanas, ou feitas 

65 



segundo o gosto castelhano, recheadas coro os cos t ados epítetos de Novas c Famosas; dramas franceses e 
J L s de Voltaire, Molrére, Meraaa» e Go.d„ni, acomodados com memores rnrençoes do qoe fefiz eferro 

ao chamado gosto do público Português (...)»• 
Sera rgualmente inreressanre verificar com Costa Pimpão, em «Um plagio de Francrsco José Frerte 

(Cândido Lusitano)», in Bifijp, Coimbra Edrtora, 1947, voi. XX.I1, pp. 203-209, due o discrpolode Verney 
L o a a restauração do gosto clássico através de uma tradução praticamente exacta da obra D * ^ 

altrui de Mumtori, criando o ambtente ideológico da futura Arcádia.Restaria constatar, conforme prevme o 
^ g a d o r . s e o m e s m o n a o se passara comootxos amores earangenos de referencia para Freme nesraobra. 

(98, MIRANDA, José da Costa, «Teatro manuscrito, em lingua portngnesa, rejertado pela Mesa Censéria 

L o XVlll», in aaiBEJO, Revista Mensal de Culmra, número 7, Usboa, 1976, pp. 3S-3, Na pagrna 

T L a m i . (...) Um. boa parre dos teXtos recnsados diri^a-se no sentido de nm tearto de * * . 
camctetisticas populares.0 campo era propicio a uma acbaaçao dos cemsores, incitando o sen »,0 por asamtos 

que se identificassem com a linguagem, os bons costumes, a Fé. (...) » 

(99) CASTRO, Anibal Pinto de, B r e m M e x õ e s ^ ^ 
Colora, 1974 p. .9. Nesta pubbcaçao, em separam, do prefacio deste amor ao Catalogo de Miscelâneas de 

T ! inform* se ,ue Metastasio foi indnbnavelmente o mars r e p r e s e n t dos aurores itafianos, logo 

seguido por nomes como Carlo Goldoni, Apostolo Zeno, Ga«ano Martineli e Giovanni M a t , . . 

(,00) MIRANDA, José da Cosia, «Apontamentos para nm finura estudo sobre o ieatro de Metastfsio em 
Z g a , no século XVIII», in M g d ^ M l l ^ r ^ ^ 36, Lisboa, 1973, p,44. Na pnmerra pane 

Z rrabalbo, «Metasrtisio e a Real Mesa Censória», p. .32, o autor afirma .pre este italrano for de -
I c n T g e r a l bem acerte pela censma, até ponpre se harmonizava t r a n , — com o am rente teatr* 
Z =.e anstocratico ou burguês, na.0 ameaçando nem instituições vrgeutes, nem a moral domman,e.Na 
Z - m Costa Miranda repsm une, apesar de para Frerte, Garçdo ou Figuenedo, M e ^ a t o ^ 
me^rama serem r e s p o n s e por parte da degradação do gosto publico, em 1776 um » « ~ * ^ 
Cunha mosrta «due o nome de Metastasio continuava a permanecer aureolado de resperto e era amda vetculo 
Z Z Z L de um tema one se perpetuava, e de mma ambr^o due se prolongava pelos tempos fora, sem 
se ver satisfeita: a renovação e reforma do teatro português. (...) » 

(101, Idem, ibidgrr, ed. ci,, pp. .37-139. Na página 143, Costa Mrrauda avança uma explicado pam o 
com ortamento paradoxal dos censores face aos textos de Metastasro: « (...) Julgarram os c e n s o r e s , £ « * 

q„e a aristocracia saherta distinguo o tpue em c o n d e n a do one em de se louvar e - « — * 
L i a ç â o da generosidade de Tito Vespasrano refiectir-se-ia em D.José. O monarca satna exalmdo, e a 
Z L da l a resrdirra, rgoalmenre, no sen perto. A afiança eurte cesarismo e as operas m e _ m, 
Tuai Tedfflo Braga tanto nrsrstia e que amores modernos, portugoeses e esrtangeuos, retomaram, term, aqu, 
na fimçdo teatral de Jnuho de 1771, no Palácio da Ajuda, mu seu enorme exemplo. (...)» 
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A segunda parte deste trabalho intitula-se: «Metastásio e os teóricos da Arcádia Lusitana (Freire, 

Garção e Figueiredo). Aqui o autor retoma o desprezo de Garção e de Freire por Metastásio, explicando a 

ausência deste da Arte Poética de Freire exactamente pela obediência cega do teórico português em relação a 

Muratori, impossibilitado de se referir a Metastásio por uma coerência histórica de datas, tal como Costa 

Miranda o explica, na página 149. 

(102) Idem, ibidem, p.147: « (...) Creio hoje, porém, pelo manejo de materiais diversos relativos à história do 

nosso teatro, que Metastásio chegou até nós, e por uma forma qualitativa e quantitativa digna de se 

mencionar, em uma altura na qual se tentaria uma renovação da cena portuguesa, uma sua possível 

«europeização», com aproveitamento de todas as situações, ocasionais ou desencadeadas, que se iam 

apresentando (...) ». O autor quer integrar neste movimento as primeiras representações de Molière entre nós. 

Nas dez últimas páginas deste estudo, considera-se a atitude negativa de Garção em relação a Metastásio, 

explícita e irónica no Teatro Novo, dissimulada nas suas Dissertações, refere-se o vazio teórico de Freire 

quanto ao poeta italiano, amarrado que andava sempre às leitoras ou francesas ou italianas sem colorir o seu 

discurso satisfatoriamente com as circunstâncias nacionais, e particulariza-se o pensamento de Figueiredo 

sobre o teatro musicado, contra o qual lutava. Mais uma vez pretexto para discorrer sobre o triste estado da 

cena nacional, a obra de Metastásio, especialmente visada em Os Censores do Theatro, surge minada por 

esses bobos e graciosos responsáveis pelo depauperamento do teatro português e nunca Manuel de Figueiredo 

a dissocia dessa baixeza. Costa Miranda não lhe perdoa a desconsideração por um obra que devia ter 

merecido outra atenção a um reformador do teatro, ao tempo. 

Também «No II Centenário da Morte de METASTÁSIO, Edições portuguesas do Teatro de Pietro 

Metastásio (século XIX): distribuição cronológica e significado», in Boletim Internacional de Bibliografia 

T.uso-Brasileira. XIV, 1, Lisboa, 1973, p.156, Costa Miranda, afirma que um certo período do século XIX 

revalorizou os textos metastasianos, aristocratizando-os, por assim dizer, face à adulteração a que o teatro de 

cordel o havia sujeitado no século XVIII. Na página 161, regista-se a evolução social e cultural que havia de 

tornar o espectáculo operístico acessível às camadas burguesas em ascensão, à medida que o idioma italiano 

perdia em fascínio o que o francês crescia num gosto mais elevado. Este trabalho precisa o destino dos textos 

portugueses, italianos e bilingues, nas suas «nuances» sociais. 

(103) Costa Miranda, em p^ms^upjrfluos apontamentos sobre Teatro de Cordel a uma pergunta (inocente) 

sobre Goldoni. Lisboa, Sep. da Revista Lusitana, 1981, integra sumariamente e com orientações importantes o 

teatro de Goldoni no âmbito do nosso teatro de cordel setecentista. 

(104) ROSSI, Giuseppe Cario, Tl Goldoni nel Portorallo dei Settecento pocumenti inediti), Napoli, Estratto 

delTIstituto Universitário Orientale, Sezione Romanza, 1967. Este estudo dedicado à memória de Jorge de 

Faria aborda, pp.2-11, aspectos da relação de Goldoni com a Corte e os teatros portugueses. Na página 14, 

Rossi define a tendência geral das adaptações portuguesas, não só no que respeita este autor, mas também 

quanto às óperas de Metastasio.Da página 12 à 31, confronta os originais com as diferentes versões de 

L-Incoenita, deLaB^ttegâJeUafiL.de TmnnBglla Grazia. o il Frappatore e de La hella selvaggia. .Por fim, 

dá conta da existência, na Biblioteca Nacional de Lisboa, de uma cópia de uma imitação francesa da comédia 
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goldoniana , Il Molière, feita por Monsieur Mercier, registando as variantes em relação ao original italiano e 

à obra francesa. 
Sousa Viterbo, em Artes e Artistas em Portugal. Contribuição para a História das Artes e Indústrias 

Portuguesas, Lisboa, Livraria Férin Ed., 1920, 2a ed., dedica uma pequena parte do capítulo IX a «Cario 
Goldoni e a ópera na Corte de D.José» (pp.218-222), dando conta da intimidade entre Sousa Coutinho e o 
poeta.Na página 221, considera: « (...) As relações frequentes de Goldoni com a corte portuguesa parece 
terem sido absolutamente desconhecidas aos que têm tratado da ópera em Portugal (...) » 

(105) Costa Miranda, em D Francisco Xavier de Meneses, As Aves Musicais;Uma Silva Joco-Séria. 
nocnmento Curioso snhre os Primeiros Temnos da Ópera Italiana em Lisboa, Lisboa, CL. da Univ. de 
Lisboa, 1984, p.234, afirma que o Diário de D.Francisco Xavier de Meneses e muitos libretos impressos, em 
Lisboa, nos anos 30 do século XVIII, «pennitem-nos insistir em uma relação entre a aristocracia lisboeta e os 
cantores e os maestros italianos, pioneiros, nesses anos de 30 ou já de 40, da difusão do espectáculo 
melodramático». Na página 235, conclui: «Renovação que, afinal, se alcança mercê, em meu entender, do 
apoio que a nobreza lisboeta e certa gente da intelectualidade do tempo lhe soube dispensar.Um propósito que 
se tornaria comum de uma aristocracia de sangue e de uma aristocracia de espírito.» José da Costa Miranda, 
„„ Teatro Italiano Manuscrito (Século XVTffî: sobre alguns textos existentes em bibliotecas e arquivos 
portugueses, Coimbra, 1976, faz um levantamento de materiais disponíveis existentes na Biblioteca Nacional 
de Lisboa ( Reservados ), na Biblioteca da Ajuda, na Biblioteca Pública de Évora, na Sala Dr. Jorge de Faria 
em Coimbra, na Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
Como o autor nota na página 15, uma «boa parcela das partituras manuscritas conservadas na Biblioteca da 
Ajuda guarda os textos que serviram, em Portugal, a espectáculos realizados no Paço, na Ópera do Tejo, no 
Teatro da Ajuda ou no Teatro de Salvaterra, no Teatro da Rua dos Condes ou na Villa de Queluz, ao longo de 
várias décadas de uma intensa actividade no campo do teatro musicado durante o século XVIII (...) ». Aqui 
Costa Miranda propõe que o manancial de documentação impresso sirva para identificar as partituras 
manuscritas e conduza a uma aproximação de textos a constarem do inventário que já há muito deveria 
existir. Também o espólio que se vai dando a conhecer na Torre do Tombo permitirá, conforme se nota na 
página 27, o estudo «dos temas e entrechos de muitos dos bailados que animaram, em Portugal, as faustosas 
ou as modestas noites de ópera do nosso século XVIII. (...) » 

(106) MARQUES, Joaquim José, Cronologia da Ópera em Portugal, Lisboa, 1947, p.78. Essa serenata 

pastoral seria a «Cantata Pastorale, serenata da cantarsi nel giomo di S.Giovani Evangelista nel reggio 

Palazzo di Giovanni quinto Re di Portugallo.» Nesta página, o autor acrescenta ainda:« (...)É de supor que em 

todas as festividades do Paço se cantassem todos os anos serenatas italianas (...) ». 
Esta obra apresenta uma cronologia do espectáculo operístico distribuída pelas salas de Lisboa: a 

Academia da Trindade, o Teatro Novo da Rua dos Condes, Real Teatro do Paço, Real Teatro de Salvaterra, 
Teatro dos Paços da Ribeira, Teatro do Bairro Alto, Real Teatro da Ajuda, Real Teatro de Queluz, Casa da 
índia, Teatro do Salitre e ainda outras salas reais.Para além de se referir «à ópera cómica nacional 
portuguesa», descrevendo minuciosamente os trechos musicais das óperas do Judeu, fixa o ano de 1735 como 
o do acesso popular à ópera italiana. 
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(107) BRANCO, João de Freitas, História da Música Portuguesa. Lisboa, Publicações Europa-América, s/d., 
Capítulo VI: A Invasão Italiana. É na página 114 que o autor aborda a «loucura da ópera» e a situa sobretudo 
no reinado de D.José. Na página 115, refere-se aos teatros existentes de vocação operática e alude ainda ao 
escândalo da famosa cantora Zamperini que levou o filho do Marquês de Pombal, seu amante, a grandes 
gastos, razão pela qual Pina Manique proibiu o acesso das mulheres à arte da representação. O recente 
trabalho de Maria João da Rocha Afonso, «O teatro português setecentista visto por Cari I.Ruders», incluído 
na p^c t» H, Biblioteca Nacional. Lisboa, série 2 , vol.9 (1), 1994, oferece a curiosa perspectiva de um 
viajante sueco sobre a vida artística e cultural portuguesa entre 1798 e 1802, período da sua estada entre nós. 
Precisamente quanto ao facto de os papéis femininos serem aqui desempenhados por castrados, (o que 
desencadeava o espanto nos estrangeiros que visitavam Portugal), Ruders critica esta situação, como refere a 
autora na página 34, «com um fino sentido de humor, numa relação dialógica entre a estética dramática e a 
sua opinião pessoab>, evidenciando o ridículo da barba mal disfarçada por entre os caracóis, a falta de 
gracrosidade de umas pernas grossas que mal conseguem saltar levemente, para não falar dos papéis que 
deviam exibir os nus fenuninos tornados absurdos pela clara inadequação dos actores. Mais exaustivo nas 
informações teatrais do que outros viajantes que o precederam - até porque sendo protestante era menos 
convidado para convívios alternativos -, Ruders, conforme se lê na página 40 deste artigo, comenta já com 
cntérios de sensibilidade romântica «espectáculos inseridos numa estética neo-clássica a nível de temas e 
ainda barroca na sua componente plástica». Na página 27, Maria João Afonso nota que quando Ruders estava 
entre nós só o Teatro de S.Carlos e o Teatro do Salitre funcionavam em Lisboa e a imprensa periódica da 
época não se debruçava especificamente sobre o quotidiano cultural português. 

(108) CINTRA, Luís Miguel, «Prefácio», 6 Entremezes de Cordel ,_Lisboa, Editorial Estampa-Seara Nova, 

1973, p.14. 

(109) MIRANDA, José da Costa, Ejtudos T -uso-Italianos Poesia Épico-Cavaleiresca e Teatro Setecentista, 
Lisboa, Ministério da Educação, ICALP, 1990, «O Teatro de Goldoni em Portugal (Século XVIII), Teatro 
Declamado», p.268: « (...) A projecção e a difusão dos autores dramáticos estrangeiros em Portugal, durante o 
século XVIII, tem sido avaliada, quase sistematicamente, através dos textos entre nós impressos nesse 
momento. Com raros testemunhos de outra ordem. O que iguala os estudiosos a historiadores da 
kteratura:apropnando-se do teatro apenas como género literário.Penso que nos deveria importar algo 
mais ( ) Os textos impressos do século XVIII e dos quais os estudiosos se servem regularmente, são, com 
alguma frequência, testemunhos tardios. Por vezes, mesmo muito tardios.E talvez nem sempre fiéis.Pnvados, 
ainda, do hálito próprio da vida da arte teatral. Sem as suas características e paixões e controvérsia^...) ». 

(110) Idem, ibidem, p.247. Na página 267, o autor retoma esta aproximação: « (...) Tanto mais quanto alguns 
dos instantes aparentemente mais recheados e significativos da presença do teatro de Goldoni em Portugal, 
nas décadas de 60 e de 70 do século XVIII, iriam acompanhar ou quase coincidir - agora a meu ver - com 
outros instantes de transcendente importância para uma história do teatro português:o da pública e livre 
difusão nos palcos e por textos impressos, do teatro de Molière (...) ». Na página seguinte, o autor acha 
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possível que o teatro de Goldoni tenha desempenhado «qualquer função normalizadora de que não nos 
encontramos ainda conscientes», ao tentar dinamizar um momento da reforma da comédia em língua 
portuguesa e fazer acaso frente à comédia de tipo espanhol ainda ou procurar diluir predominantes processos 
do teatro popular .É interessante notar com o mesmo autor, em «O Teatro de Goldoni em Portugal ( Século 
XVIII )», in Estudos Luso-Italianos, ed. cit., depois de ter examinado os libretos de dramas para música das 
Bibliotecas da Academia das Ciências e Universidade de Coimbra e as partituras manuscritas da Biblioteca da 
Ajuda , que a documentação reunida por Sousa Viterbo e Rossi sobre as relações de Goldoni com Portugal é 
omissa quanto aos títulos dos dramas para música escritos ou reformulados por Goldoni. Na página 75, Costa 
Miranda, relacionando diversos dados cronológicos, é levado a «antecipar as relações directas entre a corte 
portuguesa e Goldoni» para princípios de 1764 ou até já 1763, «o que faria antecipar de alguns bons meses as 
relações de Goldoni com o embaixador da corte portuguesa.» 

(111) Idem, ibidem. «O Teatro de Goldoni em Portugal (Século XVIII), Teatro Declamado». Na página 267, 
o investigador refere-se à importância do espólio da Real Mesa Censória para a história do nosso teatro 
setecentista: « (...) A documentação existente na Torre do Tombo permite ao estudioso da história da 
literatura dramática portuguesa, achar reveladores apoios com que preencher de uma forma parcial ou já na 
totalidade, certas lacunas que, antes o teriam, seguramente por insatisfeito.Inesperados elos de ligação se lhe 
deparam. Enquanto outros aspectos de algum percurso só escassamente conhecido se lhe oferecem.Novas 
problemáticas se lhe mostram. Em desafio salutar. (...) ». Em «Mais alguns apontamentos sobre Goldoni em 
Portugal, trabalho igualmente inserto nestes estudos, Costa Miranda, na página 340, depois de enfatizar a 
influência de Goldoni na formação de um gosto na Lisboa de Setecentos, chama a atenção para a necessidade 
de se vir a «saber, por exemplo, com exactidão, quando e onde decorreram as representações do teatro 
goldoniano, através das notícias das gazetas ou dos jornais, dos depoimentos dos críticos, dos livros de 
memória, ou da crónica, permitiria estabelecer, em consonância com as edições dos folhetos, ou dos libretos, 
as épocas mais receptivas ao teatro goldoniano, os estratos sociais mais permeáveis ao seu teatro declamado 
ou ao seu teatro lírico, as zonas de Portugal que, com maior frequência, acolheram as páginas de 
Goldoni.(....)» 

(112) A este título revela-se eloquente o trabalho de José da Costa Miranda, Achegas para um Estudo sobrei 
Teatro de Apostolo Zeno em Portugal (Século XVIII), Coimbra, 1974. Mais uma uma vez exemplar no modo 
como relaciona dados sem se limitar às aparências aparentemente inabaláveis, recorrendo a material guardado 
em bibliotecas e mantido praticamente virgem. Essa «lógica delicada» faz-se de, como assume o autor na página 
210, «datas rarefeitas», «aparentemente efémera,quanto à repercussão do poeta», mas «afiada, contudo, a 
instantes não de todo banais», mas se se afigura um tanto imaterial nos seus objectos, revela-se segura nos seus 
movimentos e na bagagem que a suporta. Num outro trabalho deste investigador, incluído em Estudos Luso; 
Italianos, ed. cit., p.254, lê-se ainda a propósito de Zeno: « (...) O recurso aos libretos de Apostolo Zeno daria 
conta de um propósito de engrandecimento do espectáculo lírico que alternava estes libretos com os 
metastasianos, manifestando um critério aristocrático de enriquecer os espectáculos operísticos lisboetas», ao 
mesmo tempo que reforça a vontade de europeizar a nossa vida artística e cultural e diminuir um atraso de que 
padeciam as representações lisboetas.» 
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Francisco Luís Ameno, nome que se liga determinantemente à expansão do teatro italiano em Portugal -

numa actividade que engloba «uma tentativa frustrada» pelo menos de tradução de Zeno, mas sobretudo das 

páginas mais conhecidas de Metastásio e de Goldoni - realizou ainda ao que parece uma versão de II Teatro alia 

Moda de Benedetto Marcello, conforme Costa Miranda aponta em Benedetto MaRcello. 11 Teatro alia 

MnHa Apontamentos sobre uma versão Bortugusa manuscrita (século XVIII), estratto da « Estudos Italianos em 

Portugab>, n.37, 1974. 

(113) FURTER, Pierre, ï.a Structure de l'Univers Dramatique d'Antonio Tosé da Silva, o 'Judeu', Institut 

Français au Portugal, Bulletin des Etudes Portugaises, Nouvelle Série, Tome Vingt-Cinq, 1964, pp. 52-56. E 

sobretudo na página 54 que o autor chama a atenção para a necessidade de não reduzir o teatro de bonifiâtes' ao 

mero teatro popular, o que desfigura completamente o quadro de recepção deste género: « (...) Il faut cependant 

noter qu'il n'y eut pas d'opposition radicale entre un théâtre 'aristocrate et un théâtre 'populaire', mais une 

situation complexe que Luciana S.Picchio a analysée dans sa remarquable Histoire du Théâtre portugais. En 

effet, à côté des théâtres royaux, il existait un théâtre marginal du Bairro Alto qui était fréquenté par des 

peraltas, c'est-à-dire la petite aristocratie désargentée et la haute bougeoisie éclairée, alors que le théâtre 

populaire, qu'il convient de distinguer du théâtre de cordel, restait confiné aux bas quartiers de la ville. (...) » 

(114) Idem, ibidem, p.57. Na página 74, Furter expõe a comparação entre o teatro do Judeu e a ópera italiana, 

por um lado, e a peça de Brecht e The Beggar's Opera de John Gay, por outro. Não se trata de Gray, Thomas 

Gray, conforme o autor regista, mas sim de John Gay. O primeiro correponde já à «age of sensibility» da 

segunda metade do século e o primeiro é ainda claramente neoclássico. 

(115) FRECHES, Claude-Henri, o «Dom Quixote» d'Antonio José da Silva , Lisboa, Centro de Linguística da 

Universidade de Lisboa, 1983, separata do «Boletim de Filologia», Tomo XXVIII, pp..266-268. Na página 266, 

lê-se- « (...)11 faut en conclure que le public, en cette période où la monarchie absolue de D.João V allait succéder 

l'autorité éclairée du comte d'Oeiras, était agité par des courants réformistes. Il se reconnaissait dans certaines 

tirades du D.Ouixote d'Antonio José da Silva. On ne peut que songer au phénomène des tirades de 

Beaumarchais, applaudies par un public mêlé, comme l'était cinquante ans auparavant celui du Bairro AIto.Il 

signifiait la Révolution. (...) ». 

Deste mesmo autor existe um estudo que descreve minuciosamente os passos do processo inquisitorial que 

viria a vitimar o Judeu : Antftnin Tosé da Silva et 1'Inquisition. Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro 

Cultural Português, 1982. 

(116) IDem, ibidem, p.6: « (...) Le musicien Lalande et le décorateur Coypel agrémentèrent la pièce de Pichou, 

devenue comédie-ballet, pour le Théâtre des Tuileries.Le 29 déambre 1720, Louis XV y dansait seul plusieurs 

entrées II est permis de croire que cette adaptation des Folies de Cardénio, spectacle de Cour, fournit a la 

tragicomédie un regain de succès. Qui sait même si les marionnetes, après le théâtre de la Foire, ne s'emparèrent 

pas du Chevalier de la Triste Figure et de son écuyer ? (...) ». Nas páginas 3, 4, 5 e 6, Freches esboça a 

hnhagem deste tema desenvolvida a partir da peça de Pichou, em França. Nas páginas 7,8,9 e 10, analisa a 

proximidade entre as versões de Pichou e do Judeu. 
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Esta tese foi pertinentemente rebatida por António Amaro Cirurgião, em «Terá António José da Silva 

imitado Pichou?», Ocidente. Lisboa, n.357, vol.LXXIV, Janeiro, 1968, e desse facto dá conta José Oliveira 

Barata, em António José da Silva - Criação e Realidade. Coimbra, 1985, volume I, pp.206, 207:« (...) Não se 

ignorando que o exemplo português tem de ser explicado dentro do mais vasto panorama do teatro europeu, 

convirá esclarecer de que forma a obra cervantina influenciou António José da Silva, na sua primeira ópera.Não 

se afigura rninimamente aceitável a hipótese avançada por Claude-Henri Freches, quando procura filiar a ópera 

de António José da Silva na obra de Pichou, Les Folies de Cardenio , e, em especial, na cena 8 da primeira 

parte.O estudo comparativo realizado por António Amaro Cirurgião rebate, com inequívoca evidência, a tese de 

Freches, ao concluir que «postos lado a lado, o episódio de Pichou e o de António José, não se parecem em nada, 

a começar pelo vocabulário. A atmosfera geral do episódio de António José é ainda a do Quixote de Cervantes, 

ao passo que a do episódio de Pichou está mais próxima das novelas pastorais, da Astrée de d'Urfée por 

exemplo.(...) » 

(117) FURTER, Pierre, op.cit., p.54. 

(118) FRECHES, Claude-Henri, Le «Dom Quixote» d'Antonio José da Silva . ed. cit., p.261, onde continua: 

«(...)Tout imbécile est aujourd'hui capable d'entrer au Parnasse», glose l'écuyer bouffon. Cela étant, l'invective 

de Dom Quixote n'exclut pas la rhétorique des poétastres: «Dizei-me, poetas de água doce, dizei-me, rãs, que 

grasnais no charco da Cabalina, dizei-me, cisnes contrafeitos, que vos banhais nos lodos da Hipocrene, com que 

motivo quereis competir com o deus da Poesia?». Ces métaphores baignent dans le baroque tardif.Sancho met les 

points sur les I, dénonçant l'hypertrofie de cette production d'usine à versifier. (...)» Neste passo, o autor cita 

partes da primeira parte da "p»™ ViHa do grande D.Ouixote de La Mancha e do gordo Sancho Pança. 

Numa perspectiva inversa , a da influência de autores portugueses nos grandes dramaturgos franceses do 

século XVII, Freches dedica atenção à inspiração de Molière nalgumas páginas do jesuíta P.Luís da Cruz, que 

poderá ter igualmente sido lido por Racine, em Le Théâtre Neo-Latin au Portugal (1550-1745), Paris, Nizet, 

Lisbonne, Bertrand, 1964, pp.256- 257, 302 - 303, 328 - 329, 444 -445. 

(119) BARATA, José Oliveira, António José da Silva - Criação e Realidade, ed. cit.,volume I, p.600, no ponto 3 

da «Conclusão»: « A produção dO Judeu encerra em si os traços fundamentais de uma dramaturgia em tempo de 

crise.As tensões entre as várias condicionantes que comandavam as leis do espectáculo limitaram decisivamente 

o projecto de nacionalização do nosso teatro para que apontam as óperas joco-sérias cantadas no Bairro Alto.As 

exigências do público, a falta de infrastiuturas materiais, a inadequação técnica de um dramaturgo dividido entre 

múltiplas influências estéticas e práticas espectaculares, acabaram por não favorecer o amadurecimento de um 

fruto que, nascido em tempos difíceis para a vida dos comediantes, encontrava, nos bonecos articulados e na 

complicada maquinaria, a forma possível de se apresentar como alternativa pronta a consumir. (...) » 

(120) Idem, ibidem, p.521: « (...) Uma vez encontrada a relação entre o dramaturgo e a plateia - mesmo 

correndo o risco de, por vezes, cair numa certa rigidez estrutural - O Judeu apresentava-se em condições de 

propor aos seus espectadores uma verdadeira máquina de consumo, antecipando em muitos casos as mais 

modernas formas de produção espectacular. (...) » 
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Quanto à dimensão política da obra do Judeu, lê-se na página 518: « (...) Não se nos afiguram minrmamente 

fundamentadas as opiniões daqueles que querem ver nO Judeu traços de contestação política, a ponto de verem 

na sua obra prenúncios de doutrinas antiabsolutistas. 

Ao nível do significado último que o teatro dO Judeu assume dentro do quadro estético-ideológico da 

época, teremos de o considerar não como um teatro anti-sistema, mas antes um teatro estritamente vinculado e 

condicionado pelos valores seus contemporâneos. 

O universo dramático das óperas representadas no Bairro Alto, na sua estrutura labiríntica, não rompe 

com a fixidez das normas que o século se habituara a aceitar.(...) ». 

Na página 520, Okveira Barata define o horizonte social de recepção deste teatro:« (...) O estudo da 
temática das óperas joco-sérias dO Judeu confirma-nos a possibilidade de estabelecer um inventário dos 
principais tópicos de incidência sociológica, assim reforçando a nossa convicção de uma consciente dependent 
de modelos mais fáceis de captar. Esse estudo pode fornecer-nos uma diferente perspectiva de leitura das obras 
dO Judeu, sobretudo quando relacionadas com o público a que se destinavam. Não por certo o «público» popular, 
mas antes uma plateia onde, para além dos que não tinham acesso aos espectáculos do paço, se incluía alguma 
gente da nobreza, os habitantes do elegante Bairro Alto, para quem as óperas joco-sérias representadas por 
manonetas, num espaço teatral público, mas diferente dos pátios, acabava por se constituir como alternativa aos 
prenúncios do que virá a ser o grande espectáculo lírico em pleno apogeu da época pombalina. (...)» 

Francisco Manuel Silveira, em r™rP«« Barroco às Oneras do Judeu, São Paulo, Edusp, estudos, 1992, 
conhece a tese de Oliveira Barata, que aliás cita, mas no fundamental sobre o teatro de António José da Silva e o 
seu contexto sócio-político nada acrescenta.Para além da sua especificidade, que consiste em anahsar as 
«representações» que do Judeu fizeram, entre a ficção e a realidade, Gonçalves de Magalhães e Camxlo Castelo 
Branco, e a sua «actualização» na conhecida peça de Bernardo Santareno de efeitos brechtianos, a tese brasileira, 
redigida num desconcertante estilo quase de «cordeb>, tem, no entanto, certamente o mento de retomar 
aprofundadamente a correcção do equívoco mais generalizado sobre a produção teatral do Judeu : o da sua 
vocação política concreta.Sumariamente a citação seguinte, extraída da página 158, manifesta a posição de 
Silveira -já anteriormente assumida por Oliveira Barata - quanto a esta noção : «Como se explicaria a dernsao 
iconoclasta contra, repito, alguns valores do «estabUshment» ? Menos que engajamento programático, 
repercussão da amtóguidade ideológica que assinalou a primeira metade do século XVffl. Não devemos esquecer 
da lição proferida, com a didáctica brechtiana, em OJudeu de Bernardo Santareno: o Trono aninhava em seu 
seio tanto as luzes neotéricas como as trevas do anquilosamento passadista. Deste ângulo, a rebeldia do Judeu era 
ainda uma expressão da duplicidade ideológica do establishment. Quero dizer com isso que a dernsao cntica, 
atingindo o oco e falso racionalismo da Escolástica, o dessoramento da poesia coeva, a justiça assentada na 
verosimilhança, o atraso das ciências experimentais, era patrocinada pelo próprio Sistema. Por este pnsma, a 
dramaturgia do Judeu teria sido uma câmara de ecos a repercutir insatisfações de sua época.Insatisfações, porem, 
perfeitamente permitidas e patrocinadas. Na aliteração figura-se a harmonia com o período histónco: vozes 
dissonantes, sim -mas consoante o Sistema . (...)» 

(121) Idem,Jbidem, pp. 380-381. Na página 380, o autor considera: « (...) Se algum mérito se pode reivindicar 
para a produção teatral dO Judeu é o de ter tentado assimilar a já testada estrutura espanhola; e, mesmo quando, 
tendo presente os pnncipais temas divulgados no espaço ibérico, António José demonstra a preocupação de 
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reformular o possível, num tímido projecto de «nacionalização» do nosso teatro. O Judeu, mais do que qualquer 
outro dramaturgo português setecentista, encontrava-se «talhado para levantar o teatro português da túnica de 
Nesso em que andava envolvido com as produções estrangeiras, as mais saboreadas pelo público ávido de 
espectáculos, como refere Mendes dos Remédios. (...)» Na página seguinte, Oliveira Barata solidariza-se com 
Hernâni Cidade no sentido em que reconhece ao Judeu «a primeira tentativa de renacionalização do teatro», 
expressa pelo ilustre investigador em «O lugar do 'Judeu' na história do teatro em Portugal», Seara Nova. 

Lisboa, n.435-436, p.42. 
Ainda nesta página, Oliveira Barata continua: «Não julgamos deslocado falar de um projecto de 

nacionalização dramática que parece ser uma constante da nossa literatura.(...) 
Acreditamos que o projecto de «nacionalização» do teatro português que António José da Silva possuía in 

mente encontrava, na prática, inúmeros obstáculos que, embora não intransponíveis, pressupunham a existência 
de meios técnicos e estruturas de apoio minimamente capazes de responder às novidades que até nós chegavam.» 

Nas páginas 383 e 384, perseguindo a questão da nacionalização do nosso teatro, este especialista refere-se 
à abordagem que Correia Garção vem a fazer do problema em Teatro Novo : « (...) A complexidade do projecto 
antevia-se claramente. Os problemas que se enumeram no Teatro Novo correspondiam às dificuldade que se 
sentiam para pôr de pé um projecto teatral, precisamente no momento em que o espectáculo triunfava como 
divertimento por excelência, e Portugal continuava como corte periférica...O diagnóstico parecia certo; 
conheciam-se também os remédios para uma terapêutica adequada.Faltava o poder económico...» 

(122) Idem, ibidem, p..567: « (...) O programa estético dO Judeu parece, pois, percorrer uma apertada viela, para 

desembocar num pátio interior, sem saída para as personagens que criou, bem como para as que aceitou de 

outras fontes.Estamos em crer que deste dilema teria tido o próprio autor plena consciência. (...)» 
Na página 257, Oliveira Barata recusa a leitura crítica mais divulgada sobre a produção teatral de António 

José: «Pode, à primeira vista, julgar-se impossível qualquer conclusão, para além do que os manuais de história 
da literatura já divulgaram.Todavia, pensando no quadro cultural em que O Judeu se movimentava, relevaríamos 
alguns pontos que, quanto a nós, são de extrema importância e rebatem de vez os difundidos (mas iníundados) 
juízos críticos sobre a obra de António José da Silva, que a vêem sobretudo relacionada com a ópera italiana, 
sendo ela própria o embrião de uma ópera portuguesa!».Na medida em que se empenha em definir o complexo 
de matizes de que se tece o teatro de António José da Silva, esta tese é brilhante no modo progressivo de 
diferentes perspectivas de que se alimenta, propondo uma alternativa em relação aos preconceitos críticos 
herdados sobre o autor, que o mesmo é dizer praticando a «transitoriedade» desejável de toda a investigação que 
critica e refaz, conforme Barata reflecte na sua «Conclusão», na página 601 deste trabalho. Consequentemente, 
em diferentes passos desta tese, o autor aproxima caracterizações desta dramaturgia, como por exemplo,:na 
p.248: « (...) Não visaria uma reforma total, pois condições não existiam para que se pudesse pensar tão alto.O 
Judeu, estamos em crer, apostaria mais numa nacionalização dos temas que até nós chegavam.Nacionalização 
que reflecte, quanto a nós, o beco de difícil saída que o dramaturgo divisava. Por isso mesmo, julgamos, 
procurou apenas aceitar os esquemas cénicos hispano-itálicos, para neles verter conteúdo buscado na sociedade 
portuguesa de então, como que pressentindo que, no inicio do conturbado século que vivia, romper com a 
tradição não seria imediatamente produtivo; continuá-la acriticamente era reforçar uma «colonização» que, 
desde as camadas aristocráticas cultas até aos leitores dos folhetos de cordel vendidos nas estreitas vielas 
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lisboetas, suscitava acesas polémicas. Absorver e reelaborar técnicas e processos dramáticos que o exemplo 
estrangeiro oferecia, inculcando-lhes a 'vis'satírica da longínqua mas não esquecida raiz vicentina, parecia ser, 
na altura, o compromisso possível para um homem que, nos escassos quatro anos de produção que a Inquisição 
lhe permitiu, teve, também ele, de optar entre o dizer a verdade nua e crua, ou refugiar-se no prudente adágio 
que pôs na boca de Esopo:«não é o mel para a boca do asno.» (...) »; na p.355 nota: « (...) Interessa-nos, pois, 
analisar como se operou a transição, da estrutura teatral de que Lope foi o principal obreiro, até ao grande 
espectáculo calderoniano.Assim se compi eenderá a possível Mação das óperas dO Judeu num filão dramático 
que, sendo, quanto a nós, de inequívoca marca espanhola, não ignora os contributos que o espectáculo lírico 
italiano disseminara por toda a Europa. (...)» 

(123) Idem, ibidem. p.276.Antórúo José da Silva - Criação e Realidade inclui um capítulo abrangente, o quarto, 
que esclarece o tecido de que se compõe esta dramaturgia, a partir do desenvolvimento das coordenadas das 
diferentes influências e heranças que interagiam na vida teatral portuguesa do século XVIII e que, por isso, se 
exprimiram de algum modo na produção dramática de António José. Em «No Labirinto da Tradição», muitas 
reflexões nos importam, as gerais, em relação à especificidade deste estudo sobre a presença dramática francesa 
no Portugal de Setecentos, que consideram a «Influência Francesa em Portugal», (pp.25 8-266), para verificar a 
entrada tardia do teatro francês em Portugal, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII. Aqui 
Oliveira Barata dá conta da inauguração episódica de Molière entre nós, só prolongada, quer em folhetos de 
cordel, quer em versões por assim dizer mais elevadas, a partir de 1769, sendo as duas formas a da livre 
adaptação. Quanto a Corneille, regista a escassez de traduções da sua obra e nota que Racine veio serodiamente 
encaixar-se no crescente gosto neoclássico, em alguns casos.Voltaire corresponderá, no dizer do autor, ao 
progressismo enciclopedista que despertava também em Portugal, e um grande número de autores menos 
importantes têm o interesse, acrescentará, de serem indicadores significativos de gosto. 

No que respeita a « Influência Espanhola», (pp.248-258), esta tese -, que aliás não podia deixar de 
privilegiar este filão ao perspectivar, na segunda parte, a obra do Judeu entre Lope e Calderón, - sublinha o 
império decisivo do teatro espanhol que saturava o mercado teatral português, sem possibilitar grande 
alternativa, até pelo brilhantismo da sua tradição teatral seiscentista, projectado em Portugal com sucesso, boa 
técnica e larga experiência.Revela-se igualmt mte rentável a aproximação que o autor faz da teoria da recepção 
aplicada, na página 257, à sobrevivência extraordinária da «escola calderoniana» até «ao nosso tardio Portugal 
seiscentista e pré-iluminista», encontrando «junto do público lisboeta geral aplauso». 

Finalmente, a abordagem de «A Influência Italiana» pretende explicar a entrada também tardia da ópera 
em Portugal aduzindo dados e desenvolvendo reflexões concretas e muito argutas, - próprias além do mais de 
um investigador de teatro de experiência feito em cena e não só no texto - ,acerca da prospeção de mercado que 
em diversos momentos as companhias italianas iam fazendo no nosso país.Apesar do suporte económico que 
exigia, pela sua estrutura espectacular e empresarial e, como o autor afirma na página 272, «o teatro italiano 
exigia, pois, uma organização que, nos alvores do século XVIII, nenhum teatro público lisboeta podia oferecer», 
a ópera à italiana, mesmo quando cantada em português, ia irradiando cada vez mais para fora da corte.Na 
página 270, o autor regista : « (...) Longe de se poder considerar um fenómeno de análise linear, teremos, pelo 
contrário, de encarar a introdução e evolução da ópera no nosso país como «alternativa possíveb> que, se a um 
tempo padronizava pelo diapasão europeu o gosto da nossa aristocracia, por outro - ainda que em formas menos 
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canónicas - preenchia um certo vazio de repertôno saturado. (...) ». Na página 274, o autor enfoca a penetração 
dramática estrangeira sob o pnsma de uma sociology dos públicos possíveis na pnmeira ou na segunda metades 
do século XVIII em Portugal, conferindo uma sugestiva inteligência a toda esta difícil reconstituição:<< (...) Nao 
espanta pois, que, para a classe popular, pouco ou nada drssesse a aventura cultural francesa por terras de 
Portugal ou o vivace momento operístico que começara a chegar com arquitectos, pintores e consagrados 
actores recebidos em triunfo e pagos em ouro e, não raro, favorecidos pelos especiais obséquros do 
rei » Afigura-se igualmente interessante a interrogação de Oliveira Barata, na página 327, já na segunda parte 
desta tese- « (...) Desejava-se guardar, como fruto precioso, o novo estilo musical ? Ou seriam os próprios artistas 
quem desaconselhava um lançamento da música italiana a nível mais público, temendo a competição com a 
vitalidade da escola espanhola solidamente implantada? (...)» 

(124) Uma publicação da École pratique des Hautes Études, IVe Section, Sciences Historiques et Philologiques, 

Annuaire 1974-1975, Paris, à la Sorbonne, 1975, inclui as «positions de thèses» de Laureano Martins Carreira 

n T q ^ r ^ a T s e u t r a b a l h o , J J n ^ a d ^ ^ * * ^ 

objectividade sintética da exposição, ilustra claramente a necessidade do exame das versões livres de peças 

francesas, a partir da perspectiva política e social da reforma pombalina e do papel da Real Mesa 

Censória Muitas das expressivas interrogações de Carreira, inseridas na página 1033,vieram a ter resposta no 

importante trabalho mais tarde realizado pelo autor , 0 J T e a t I o _ e _ a _ ^ ^ 
^çuloXVm Lisboa, Imprensa Nacional, temas portugueses, 1988, que decorre, como Carreira aqui afirma, ja 
da experência de análise da vida da peça francesa e suas adaptações no Portugal do século XVIII : « (...) quel est 
le rôle social du théâtre, selon les membres de la Real Mesa Censória? Quel rapport y-a-t-il entre la réforme 
pombaline de la censure et l'essor du théâtre au Portugal? En quoi l'esprit et les buts de la censure portugaise 
sont-ils différents, voire opposés, avant et après la réforme de 1768? Quels sont les courants qui déterminent, ou 
tendent à freiner, la hbéralisation et la laicisation de la censure au temps de Pombal? L'engouement pour le 
théâtre français - fut-il ou non favorisé et, si oui, dans quel but, par les stuctures du pouvoir, ou même par les 
couches dirigeantes, au Portugal, au temps du despotisme éclairé? 

C'est pour répondre à ces questions que nous avons entrepris, à la suite de notre thèse de l'Ecole, le travail 

plus vaste, auquel nous consacrons en ce moment tous nos efforts.» 

O trabalho de Francisco Contente Domingues, IJ^^o^çm^^^MM^, L l s b o a ' C ° l l b n ' 
1994 apresenta a obra de Teodoro de Almeida a partir de uma atitude conciliatória entre os ideários das Luzes e 
a espintualidade católica, oferecendo-nos dados valiosos sobre a função modernizante da Congregação do 
Oratório no Portugal de Setecentos, a polémica em tomo da Filosofia Experimental e frequente ecletismo 
religioso, a função da Academia das Ciências de Lisboa e, portanto, proporcionando-nos um quadro integrado 
do político com a vida intelectual portuguesa ao tempo. 

( 1 2 5) G ^ z e t ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ Porto, Na Officina de Francisco Mendes Lima, 1761, volume 

! p 34 Esta citação insere-se no comentário à obra A r L ^ ^ u ^ m J ^ ^ 

r ^ c L a ^ ^ 
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theatraes.Em 12.Londres.Em Pottinger.l760.Francisco Bernardo Lima resume o conteúdo desta obra, citando 
alguns passos essenciais, e emitindo a sua opinião sobre as preferências do autor.Assim, Lima define, nas 
páginas 28 e 29, o entendimento que o autor inglês tem da poesia dramática e das regras:« (...) As regras, que 
elle quer, que se observem nos caracteres de Theatro, na construcção da fabula, e na unidade, e simplicidade do 
Drama são judiciosas.Da mesma sorte trata também da diversidade dos caracteres, e da acção, e do methodo de 
contratar os primeiros, e dos artificios da ultima, mostrando o grande conhecimento, que tem de todas aquelas 
coisas de Poeta, como de Actor, que são necessárias para realçar o prazer, e divertimento, de um auditório 
polido.Não se segue daqui, que este Escriptor supponha, que o mero conhecimento das melhores regras podem 
constituir, ou fazer hum Poeta, ou hum comediante; antes parece, que julga o contrario, ainda que lhe parece, 
que podem ser de uso para guiar os homens de um temperamento pacato, e filosófico à origem do sublime, e do 
bello, e fazer, com que cheguem á queUa perfeição, a que nunca chegarião, auxiliados só pela força do seu génio 
natural. (...)» Na página 31, continuai (...) Quando o Author desta obra compara as obras Theatraes das três 
naçoens, dá huma descripção concisa da comedia Italiana, que provavelmente será fida com gosto por aquelles 
leitores, que não conhecem bem esta espécie de divertimento Dramatico.Com tudo isto não podemos sujeitar-nos 
a inteiramente a tudo, o que o Author diz em defensa das Operas Italianas, bem que haja alguma verdade nas 
suas observaçoens.Extrahiremos parte destas, que podem ser objecto de alguma curiosidade ao leitor depois de 
ter sido censuradas por alguns celebres escriptores tanto de França, como de Inglaterra.»Na página 33 o critico 
conclui: «Não podemos deixar de observar, acabando este artigo, que concordamos inteiramente com este Autor 
na preferencia, que dá ao Theatro Francez, no que pertence aos costumes, e julgamos, que a censura, que faz ao 
Theatro Inglez, he justa, e bem fundada (...).» 

Giuseppe Cario Rossi, em La 'Gazeta Literária'dei Padre Francisco Bernardo Lima (1761-1762), Napoli, 
1963, pp.9-12, refere-se à atitude crítica simplista que ao longo de anos foi responsável pela incorrecta 
perspectivação do nosso século XVIII, situação que cada vez mais autores contemporâneos foram modificando ao 
revelar facetas de inteligência e de modernidade anteriormente apagadas pela representação de um tempo 
absolutista, obscurantista e inquisitorial.No âmbito destas revelações transformadoras, inscreve-se uma maior 
atenção prestada à publicação de Bernardo Lima:« (...) Su autor fué el canónigo seglar de la Congregación dei 
Oratorio en Oporto, Fray Francisco Bernardo de Lima, nacido en aquella ciudad en 1727 y muerto en 1764 o 
1770.E1 título de su gazeta es mucho más modesto que su contenido, porque su interés está muy lejos de ser 
limitado a argumentos literários; la parte que se refiere a la literatura es más bien la menor en el conjunto de sus 
informaciones.Es una verdadera avalancha de noticias, de comentários, de ideas, de cautas apreciaciones que el 
autor de la Gazeta ofrece a sus compatriotas en los campos más variados del pensamiento, de las ciências y de 
las artes al lado de la hteratura:física, agricultura, astronomia, arte de la guerra, teatro, teologia, cabalística, 
usos, costumbres, descubrimientos geográficos, historia natural, filosofia, medicina, política, moral, etc.etc.Y es 
un verdadero rasgón de velos que Lima hace en el horizonte geográfico de sus compatriotas, mostrándoles en 
vision aquel variadíssimo mundo dei saber no solo de los países más diversos de Europa, de Islândia a Laponia, 
de Portugal a Rusia, de Espana a Grécia, de Italia a Inglaterra, sino también de otros desde America hasta Asia, 
a través de libros de estudiosos y viajeros europeos que él hace conocer en su gazeta. (...)» 

Na página 20 deste trabalho, Rossi define a atitude de Lima em relação ao autor inglês de An Essay upon 
the present State of the Theatre in France....: « (...) La concordância de Lima con el autor está documentada por 
la satisfación con la qual Lima da abundantísimas citaciones (5 de las casi 7 páginas del articulo).Los pasos 
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atados se reberen a :1a discordância dei autor con ias repas clasrcas, que a • le pareceu mopornuras, por io 
menos en .os tempos iodemos, en que e. .eafio ya no nené el coro, que ias baeta necesanas;ladefensa, por 
pane dei a«or, de i,aiia. de sn t e a » y de so musrca, confia el compatriota Addtson, que en sn bbro de vraje 
L e baba le parece se, injnsto con ie arte moderna de este país por e. enoasia.no por los aauguos (Luna 
expresa la oprrodn de one al aotor le Iraya fitado aqui la moderaciín con que soele censurar las obras 

escritores de credito estabelecido. 
Uma considera exagerada ia actitnd favorable de. autor para e. teatro nababo y justa .« censura que M 

teatro útglés.comparte sn preferencia por el teatro fiancés en lo que se rifiere a las costumbres;por sa parte 
exriende esta preferencia a todos los aspectos dei teatro fiancés, digan lo que quieran los entrées mgleses 
italianos (entre estos nltímos cita a Muratori).(....)»> 

Maria Adeiarde Meireles, no seu estudo recente, r ^ L i y n ^ o o B n * ^ ^ 
Comércio Porto, Associação Poriuguesa de Livreiros Alfarrabisfas, 1995, „0 capitulo intitulado «No Século das 
^ O E c i n a s e «.ojas de fivros»», p. 35, alnde a e s . pubiicaçao,, (...) De segqrda, vamos ver quaTa 
aerividade de onfio notave, bvreno - Francscn Mendes L,ma.Para avaliar da inrpotancra que teve a oficma 
des* Uvreiro-impressor, estabelecido no Porto enfie os anos cinquenta = setenta, rebra-se que for a escorb* 
X p l e i r o dolornab.no bterario em Pom,al - o Padre Bernardo de Lb„a - , fim de dar micro a pubbcaçao 
da Gazejajjterána (...)»• 
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O Teatro Francês aos olhos da Censura: alguns exemplos 

Se Laureano Carreira, muito acertadamente, em ÇíTmo^á^I^Oorm^ 

s m ! á u m ^ i o ^ S ^ ^ já analisou as relações, e suas eventuais evoluções, entre a 
representação e impressão teatrais e o poder vigdante durante e depois da governação 
pombalina, não lhe importava, no sen quadro alargado, destacar o nosso objecto pameular 
que visa o Teatro Francês, em Portugal, ainda que articulado com uma vontade de 
taptaentação de umtea.ro nacional (1). Na devida proporção da importância deste Teatro 
de proveniência francesa entre n6s, ao tempo, é abundante o espólio da Real Mesa Censóna, 
em tnatéria de pareceres incidindo sobre comédias e tragédias, originats, traduztdas e 
adaptadas, que aspiram à representação e ou à impressão. 

De Corneille, pouco traduzido no nosso pais, encontra-se, contudo uma cunosa 

autorização de 1770 para a impressão de uma tradução de «OOd», feita pelo Capttao 

Manoel de Sousa, já que «não contem coisa que a faça desmerecedora de se pubbcar».Jorge 

d e paria em U n ^ e ^ i e j e a j r o j r a ^ ^ não se refere a tal tradução e a 

primeira'de L e C i i que o teatrôlogo regista, seria a que foi publicada na colecção «Theatro 

Estrangeiro» de 1787, reeditada sete anos depois com o titulo de « A A f i ^ m s M t i g a d ^ 

^febp^mids», para além, ainda, da tradução que Manuel de Figueiredo incluiu no volume 

VII do seu l a t m (2). Ora a caixa 9 do ano 1776 do mesmo espólio integra precisamente o 

parecer de Fr. Jozé da Rocha e de Fr. Luiz de Santa Clara Sousa sobre «quatro Pessas 

Drammaticas com que Mel de Figueiredo pretende continuar o seo Theatro», entre as quats 

esta «huma Tradueção do Cid de Corneille» feita pelo dramaturgo português, genencamente 

elogiado por respeitar as fundamentais regras da arte dramática, a moralidade e os costumes 

do seu tempo, ao mesmo tempo que consegue ser inventivo. Acerca desta par.icu.ar tradução 

de Corneille, os censores notam que Figueiredo soube melhorar o original na sua globaltdade, 

de acordo com as críticas do avisado «Scudery»: 
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Este Dramma, que sendo entre os eruditos tão famoso o seu A. 
(...), desafiou contudo a Critica de Scudery e a Conspiração Lit-
teraria de toda a Academia Real de Pariz, autorizada não menos, 
que pela Pessoa do Cardeal de Richelieu. Porem, ou por ser mais 
fácil melhorar o inventado, ou porque o advertido Figueiredo lhe 
examinou os Lugares, elle os soube evitar aperfeiçoando em tudo 
o original, especialmente no Scenario, e na indecencia da bofetada, 
que hum Fidalgo dera no Pai do mesmo Cid, mas ainda assim não 
poude milhorar o repetido enfado com que a propria Dama aman
te de Cid, e destinada a sua Espoza, pedia ao Rei o mandasse jus-
tissar. » (3) 

Com efeito, os censores consideram que este aperfeiçoamento consistiu na abolição da 

polémica bofetada em cena, mas sublinham, porém, a insuficiência da depuração de perfil 

moral da apaixonada e filha do assassinado, só levemente atenuada por Manuel de 

Figueiredo. 
A mesma caixa deste espólio oferece igualmente um parecer dos censores Lobo da 

Cunha e Fr. José da Rocha e Antonio Veríssimo a respeito do «Tomo 6o do Teatro de 
Manoel de Figueiredo», dramaturgo sempre elogiado pela sua originalidade e rigorosa 
observância dos principais fundamentos da concepção dramática e tradutor de La Mère 
Coquette de Quinault, de Les Femmes Savantes de Molière, e de O Jogador de Regnard, fiel 
mas não servil em relação aos originais franceses: 

« (.-) 

Em quanto a fidelidade da Tradução, sem duvida que não he servil, 
mas sim segundo o espirito dos originais; porque o mesmo Author af
firma que consentirá que lhe não chamem rigorosa tradução, attendi-
das as notáveis mudanças com que estas Comedias aparessem tradu
zidas mas logo protesta, que não o inbsuflou o enthusiasmo de querer 
milhorar o que escreveram Seos Auctores originais. Confessando ao 
mesmo tempo, que a razão porque em muitas paçagens variou, nou
tras supremio, e noutras substituiu, e argumentou, foy somente por 
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firmarse nos dous polios que sustem o Seo teatro quais são a verosi

milhança e os costumes dominantes: dos quais o bom tradutor se não 

deve dispensar, menos quando da tal mudança resulte nova Fabula.» (4) 

Escrupuloso no respeito da verosimilhança e dos costumes, motivos de alteração de 

originais menos conseguidos neste plano, Manuel de Figueiredo não é, contudo, feliz na 

«escolha do metro», porquanto «o Ouvido Portuguez» não está habituado a essa «quantidade 

do verso de todo différente da Cadencia» a cuja harmonia a nossa tradição dificilmente se 

acomoda (5). 

Um parecer, ainda, de 1775, despachado pelos censores Fr.Luiz do Monte Carmelo, 

António Lobo da Cunha e José da Rocha, incide sobre a tradução que o mesmo dramaturgo 

português fez da tragédia Cinna. de Pierre Corneille, e que se ofereceu ao julgamento da Real 

Mesa juntamente com a sua Andrómaca, mais a euripidiana Iphigénia em Aulide e O Ensaio 

Cómico. Destas «imitações» se diz que constituem uma promoção dos originais de célebres 

autores: 

« (...).As Fabulas que imitou de Ferreira, Corneille, e Euripedes 

milhorou, enquanto aos Costumes do Século presente, preterin

do, e renovando o que pareceria impróprio, e indecente aos Per

sonagens dos mesmos Dramas.» (6) 

Sublinhando a boa moral do dramaturgo, os censores sempre louvam «o mesmo génio 

poético, a exactidão das Leis do Drama, Decência da Scena, e Verosimilhança de Acção^e 

Episódios de outras peças que a Real Mesa Censória já havia aprovado (7). 

Na verdade, Molière predomina nos pareceres encontrados neste espólio e se, por um 

lado, o Terêncio francês reinou no contexto teatral português setecentista da segunda metade 

do século, por outro, a incidência maior da fortuna deste comediógrafo francês poderá incluir 

justamente os anos de 1769 e 1770 a que se referem estes pareceres. Em muitos casos, como, 

por exemplo, quanto à comédia «O Villão enfronhado em Fidalguia», a ópera «O Doente 

Imaginativo» ou a comedia «O Avarento», os pareceres são breves e simplesmente sublinham 

a compatibilidade das traduções com «o decoro da Nação, ou com a pureza dos Costumes» 

ou, ainda, a ausência de aspectos que «possam ou devam embaraçar a sua representação ou 

a sua Impressão» (8). Se do entremez «O Amor Medico», de óbvia inspiração molieresca, os 
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censores dizem que «nada contem, que deva embaraçar a sua impressão» e se acerca da 

tradução da «comedia de Molière, «O Avarento», se nota que contém «grande instrução», 

«digna de se representar publicamente», no caso de «A Escola das Mulheres», perigosa 

comédia de Molière, a Real Mesa Censória já impõe que «se omittão os dois lugares que vão 

riscados» para que possa ser representada (9). Ainda, se «O Cazamento por forca. Entremez 

traduzido em Portuguez do Original de Molière» é aprovado sem reservas por «nada conter 

de indecente, nada de indecorozo, nada de prejudicial aos bons costumes», quando se trata 

de permitir a impressão e a representação da comédia «O Hipicondriaco», tradução 

portuguesa de Le Malade Imaginaire, os censores reconhecem a felicidade da versão, sem, no 

entanto, deixarem de sublinhar que o tradutor usou «huma ortographia e pontuação tão 

exotica e ridícula, que he bem se lhe advirta que não deite a perder com ella huma comedia 

tão excellente ^10). Quanto à «Comedia intitulada O Médico por força traduzida do 

Francez», os censores evitam a sua divulgação em função de princípios de qualidade mínima: 

« (...) Esta Comedia em sua tradução está inteiramente desfigurada, 

sem gosto; e parece mais huma intremezzada, que huma Comedia or

denada para instruir. (...)» (11) 

No caso de «O Matrimonio mal sortido» regressa a moral à pena dos censores com uma 

dúvida, sugestiva, sobre o original de Molière; «ainda que se diga ser traduzida de Molière» e 

«talvez contra a Fé do Original Francez» - o comediógrafo francês goza, ainda assim, do 

benefício da dúvida! -, esta tradução «tem por objecto principal tantas indecências e está 

cheia de tantos exemplos, que da sua representação não se pode esperar se não 

escandalo»(12), acrescentamos censores. 

A «O Escapim». comédia «que se diz traduzida do Original de Molière», a Real Mesa 

Censória não hesita em conceder licença, porque ela «nada contem que a faça indigna de se 

representar (13), mas «A Comedia intitulada - O Convidado de Pedra - traduzida do idioma 

Francez, e posta segundo o gosto do theatro Portuguez» é objecto de um julgamento severo 

que não parece fundar-se no conhecimento da polémica que o Dom Juan de Molière 

conheceu em França, porquanto atribui sobretudo à nova ordem da tradução a inconveniência 

da peça: 

« O tradutor diz, que esta Comedia está posta segundo o gosto 
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do theatro Portuguez, e nisto mesmo inflama o theatro, e a Nação; 
porque o gosto com que está ordenada a sobredita Comedia, he pés
simo: sim contem hum bom argumento, que he advertir hum homem 
dissoluto, a que regule a vida e tema o Ceo; porem este mesmo argu
mento está pouco, ou nada persuadido, e destituido de toda aquella 
peça, que são próprios do theatro. Não duvido seja comedia de Au
tor insigne; mas por sua traducção, e nova ordem se faz indigna de 
se expor ao publico. (...)» (14) 

Se o argumento da peça é em princípio morigerador, acaba por não ser convincente, 
exactamente à semelhança do que se entendeu em França aquando da sua quase imediata 
proibição; Molière não seria aí tão unívoco quanto era de exigir na condenação radical do seu 
libertino Dom Juan, ao ponto de ser acusado de o tornar insidiosamente simpático. Este 
parecer deverá corresponder ao manuscrito não datado que Laureano Carreira, na sua «Thèse 
de F École», intitulada Une Adaptation Portugaise (1771) du Dom Juan de Molière, 
gentilmente enviada pela «École Supérieure des Hautes Études», afirma ter encontrado na 
Biblioteca Nacional de Lisboa e insere-se num conjunto bastante vasto de peças que 
confirmam a fortuna do donjuanismo em Portugal (15). 

Já no que concerne a Racine, um parecer de 1769 concede os maiores elogios à tradução 

que Francisco José Freire fez de Athalie. cumprimenta o seu autor pela erudição das notas e 

garante o sucesso de tal representação: 

« (...) O merecimento da Athalia de Mr.Racine está por tantas ve
zes julgado e estabelecido na Republica dos Sábios: e o Traduc-
tor Portuguez exprimio com tal felicidade e viveza as nobres ex-
pressoens do Drama, e as illustra de tão bellas Annotaçoens (...)» (16) 

Se, de Diderot, um parecer de 1769 referente às duas comédias «O Pay de Familia» e «O 

Filho Pródigo» as aprova, por as considerar «excellentes, e dignas de se representarem e 

imprimirem» (17), as «Obras de Mr. Diderot em 6 tomos de 12 em Amsterdam 1772» são 

proibidas pela Real Mesa Censória que, a esse propósito, enumera os maiores perigos da 

filosofia deste Enciclopedista: 
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« (...) Nelle se vê claramente não admitir Religião algûa revelada 
e ser Deista não bastante profíção faz. Diz que não he necessário 
imaginar a Deos nem muito bom nem máo: a justiça he entre o 
excesso de clemência e a crueldade: (...) Diz que os milagres não 
são prova de verdadeira religião nem testemunho dos Santos Pa
dres, mas só atrasão, (...) ora como a fé se funda na autoridade; 
e não na rasão segue-se que elle so admite que a verdade se fun

da na razão, com a existência de hum so Deos.Condemna os rigo
res da penitencia dos Santos (...)» (18) 

Um outro parecer de 1788, assinado por «Antonio Santa Martha Lobo da Cunha, permite 
a um conjunto amplo de trinta e sete» peças que corra «neste Reino, e seus Domínios»: aqui 
se inclui, de entre os dramaturgos franceses mais ilustres, «Alzire, Les Américains Par 
Voltaire»; «Ester, tragedie, par Racine»; «L'Orphelin de la Chine, par Voltaire», «Oedipo, 
Tragedie par Voltaire»; «Irene, Tragedie, par Voltaire», «Medée, Tragedie par De Longe 
Pierre»; «Zenure et Azor par Marmontel»; «Le Roi et Le Fermier, par Sedaine»; «Nidon, 
Tragedie par Marmontel» (19). 

Afigura-se também de grande importância para este estudo o parecer de 1788 sobre a 
«Historia do Theatro: causas da sua decadência e escripta em Frances; e traduzida em 
Portuguez por Luiz Antonio de Araújo», porquanto evidencia a vocação reformadora da Real 
Mesa Censória, em matéria de teatro nacional. Portanto, este tradutor visaria insuflar o 
público nacional de «novas luzes», a partir de um original de elevado discernimento, tanto no 
que diz respeito aos Antigos, como aos Modernos, dando a conhecer composições de notável 
interesse: 

« (...) Elle faz os milhores Extratos das Tragedias e Dragmas dos mi-
Ihores Poetas, formando os dividos paralellos de Eschylo, Sophocles, 
Euripedes, Gregos, com Cribillon, Voltaire, Molière, Corneille, Raci
ne, e outros, e ainda entre as suas composições Pirrho, Redamisto, Ze-
nobia, Oedipo, Merope, e algumas vezes dando lhe exceço, pelas Deco
rações de theatro, e Agnições da fabula. (...) » (20) 
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Ainda em 1776, António Pinto de Carvalho pede licença à Real Mesa para se 

representar a «Tragedia intitulada Mafoma ou Fanatismo» e obteve-a, dado que os censores 

consideraram que ela encerrava útil moral e em nada contrariava a «Fé e regalias do Estado»: 

« (...) Porque conta daquella Acção em que Mafoma dá principio à 

sua infame seita introduzida com a mais execranda Superstição de 

fazer crer a hum Filho que era ordem do Ceo fazer Licito o juramen

to de que elle mesmo fosse Acessino de seo próprio Pay: para que a-

cabando com Zopiro rei de Meca a Idolatria tivesse cabimento a sua 

seita. A Acção ainda que de si execranda, elle a faz parecer insigne, e 

fundamento da Religião (...) e o fim trágico incitando a piedade e ter

ror, que são as Leis da Tragedia, descobrem o detestável do Impos

tor. (...) » (21) 

A caixa 324 do espólio da Real Mesa Censória contém igualmente um manuscrito, a 
respectiva aprovação datada de 1779, e o texto impresso correspondente de uma «Noticia», 
diríamos hoje anúncio publicitário, da representação de «A insigne Tragedia, intitulada 
Mafoma, ou o Fanatismo», a representar «no Theatro do Corpo da Guarda», no Porto, «a 
beneficio de Thereza Joaquina». Aqui se faz notar, desde logo, que tal peça do «celebre 
Monsieur Voltaire», traduzida em verso solto «por Autor de grande nome, para serviço do 
Theatro da Corte», onde foi grandemente aplaudida, conheceu o apreço também da cidade 
do Porto, quando representada «entre paredes». Depois de resumir, aliás minuciosamente, o 
argumento, próprio de uma tragédia de forte e interessante empenho, conforme sublinha a 
«Noticia», e que se fundamenta na crítica do fanatismo com que Mafoma tiraniza todo um 
povo ignorante, não sem a oposição de Zopiro, Zaide e Palmira, cujos lances «de ódio, 
affecto, ira, e furor» são «belissimos, admiráveis», este autor destaca o interesse desta criação 
voltairiana, rematada com veneno, morte e desilusão: 

« (•••) 

Os Epizodios são os mais fortes, e brilhantes, que podem encon-
trar-se em similhante espécie de compoziçoens, e a objecto o mais 
abominável por ser de hum rigorozo Fanatismo. Finalmente a Trage-
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dia he huma das mais excellentes obras daquelle celebre Escritor. 
(...) » (22) 

Em 1770, a «Tragedia intitulada Atreo, e Trieste de Monsieur de Crebillon» foi objecto 
de longas considerações por parte dos censores que começaram por reconhecer a reputação 
do «terceiro Poeta trágico de França», em cujo «chefe de obra», excede todos os autores no 
«Terrível», igualando nesta peça «também o Patético dos mais Poetas». Na realidade, 
continuam os censores, os Franceses valorizam de tal forma o papel de Atreo que esta peça é 
«a cousa melhor que tem apparecido sobre o theatro», sustentandose e animandose em 
todas as suas partes, e preferemna «à de Seneca junior», o que a Real Mesa não subscreve: 
primeiro, na sua opinião, a segunda cena de Séneca tem mais moral do que toda a tragédia de 
Crebillon, «e o servo de Seneca vale mais do que o Filisteno»; se naquela «reluz o intento da 
verdade», Crebillon valese dos «Epizodios de Amor» para seduzir o público, facto que os 
«desculpao dizendo que elle nisto os accostumara ás fialdades rediculai da ternura». Em 
seguida, ao estabelecer a má qualidade desta tradução, «nem fiel, nem boa», que evidencia 
até uma certa incompreensão do próprio original, tornandoo «não so baixo, mas 
desprezivel», os censores concluem que «seria bem que a primeira tragedia de hum tao 
celebre Author so se imprimise em Portugal bem traduzida». Finalmente, porém, não é só de 
qualidade que se trata, já que se acaba enfatizando a inconveniência política e moral de uma 
tal peça, por muito bem traduzida que fosse: 

« ( • • ■ ) 

Em quanto á sua reprezentação mais me parece propria 
para hum Paiz em que prevaleça hua Democracia decedida, do 
que hua Monarchia regulada: julgoa arriscada para se reprezen

tar diante de hum povo que muitas vezes não he capaz de distin

guir entre hum Monarcha, e hum tiranno: (...)» 
(23) 

Já em 1800, o manuscrito da tradução da «Tragedia de Voltaire intitulada  Os Guebros» 
é sujeito à análise da Mesa do Desembargo do Paço que impede a circulação da peça, e 
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segue-se-lhe uma «Resposta dada pelo Traductor (...) aos Reparos», e mais um «Parecer do 

Censor, depois de examinar a resposta dada pelo traductor» (24). 
Nos primeiros Reparos, Julião Cataldi, o censor, aponta múltiplos versos «dignos de 

particularíssimo cuidado», não por atacarem directamente a Religião, mas porque, sabendo-
se de que autor se trata, é provável que constituam «invectivas estudadamente forjadas», 
dissimuladas, no fundo próprias de apóstatas.Voltaire, «declarado inimigo de Jesus Christo, e 
de sua Igreja, cujas verdades Máximas, e Disciplina escarneceo e mofou em huma boa parte 
das suas obras», como a generalidade dos ímpios, de que Arouet será o cabecilha, ataca o 
que de mais grave e sagrado há, cobrindo «com o veo das alluzões, e allegorias os 
impropérios, calumnias e blasfémias» (25). Não seria, na verdade, segundo Cataldi, a primeira 
vez que Voltaire, invectivando aparentemente a Religião dos Persas e dos Romanos, atinge 
astutamente a Religião Cristã, como acontece na sua tragédia de 1718, Oedipe: 

« (...) Les Prêtres ne sont pas ce quun vain peuple pense. 
Notre Crédulité fait toute leur science.- Estes dois versos, 
que ja mais deicharão de lembrar e de horrorizar os Espec
tadores doesta Tragedia tem o mesmo Cunho, o mesmo Ca
racter, e o mesmo Espirito, que alguns dos que ficão citados: 
sahem da mesma penna atraiçoada, e impia, e merecem por 
isso mesmo igual escruplo. » (26) 

O tradutor, na sua Resposta, tem a inteligência de não defender Voltaire, dado que «he 
bem notória a sua impiedade», ao mesmo tempo que vai sublinhando a vocação 
implementadora de qualidade literária, inerente a tão estimável Tribunal, «pois, o nosso 
animo, vertendo esta tragedia, foi só enriquecer a nossa Litteratura com huma das bellas 
producçoens deste insigne Poeta, cujo talento para as compoziçoens Trágicas não pode 
contestar-se» (27). Ora, prossegue o arguto tradutor, esta peça visa justamente «inculcar a 
necessidade que tem os Principes de vigiarem o modo de obrar dos Ministros do Culto», 
sobretudo quando estes têm o indevido poder de prejudicar os povos, limitando, pelos seus 
abusos, a soberania dos reis, divinos reguladores da felicidade das nações. A verdade é, 
assim, que Voltaire só pretende realçar esta violência nos versos que o Tribunal quer 
precisamente apagar, «como muito atrevidos, e dando talvez ansa a malignas 
interpretaçoens». Recorrendo, ainda, à elevada autoridade de Aristóteles, o tradutor reflecte 
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sobre a necessidade de a «Tragedia representar os Heroes de hum modo mais perfeito do que 
o puramente natural», não tendo Voltaire feito mais do que respeitar as leis da verosimilhança 
ao pintar os Sacerdotes de Plutão como «Monstros de fanatismo, e crueldade» e o 
Imperador, pelo contrário, extremamente condescendente e tolerante. Dado que em todas as 
seitas tem havido fanáticos, Voltaire limitou-se a retratar bem os pagãos que nunca se podem 
confundir com os cristãos, muito menos, no dizer habilidoso do tradutor, com as «saudáveis 
qualidades» e «paternal comportamento do Sto Tribunal» (28). 

Julião Cataldi, por sua vez, inicia, desde logo, a sua réplica com a sentença de que a 
Religião e o Estado não devem ser sacrificados à beleza, isto é, à «triste formozura» e suas 
«máximas monstruozas», recusando a proposta de reduzir o número dos versos insidiosos a 
eliminar (29). Em seguida, insiste que esta tragédia é, sem sombra de dúvida, « huma das 
venenozas producções de Voltaire forjada para fazer tiro a Religião», cujo «Discurso 
Histórico de Voltaire posto á testa da mesma Tragedia», aliás, só confirma a sua natureza 
criminosa, no sentido em que François-Marie denigre frontalmente a Santa Inquisição, «os 
seus rectos, e justissimos procedimentos»: 

« (...) Mais supposons I exaqui a resposta de Voltaire / Mais sup
posons quon pût imaginer quelque ressemblance entre les Prê
tres iïApamée et les Inquisiteurs, il ny aurait dans cette ressem
blance prétendue quune raison déplus d"élever des monumens 
à la gloire des Ministres d"Espanhe et de Portugal, qui ont enfin 
reprimé les horribles abus de ce Tribunal sanguinaire. Vous vou
lez à toute force que cette tragedie soit la satyre de Vlnquisition. 

Eh bien, bénissez donc tous les Parlemens de France, qui se sont 
opposés à Vintroduction de cette Magistrature monstrueuse, étran
gère, inique, dernier effort de la tirannie, et opprobe du genre hu
main. (...)» (30) 

Deste modo, Julião Cataldi, o «Secretario do Conselho Geral do Santo Officio», põe o 
dedo na ferida e evidencia, ainda que com certo pudor, o incontornável desafio de Voltaire 
aos crimes excêntricos deste tribunal religioso, tirânico e des umano, único alvo, ineludível, 
desta tragédia que, portanto, não reconhece «a vigilância dos Ministros da Religião», 
zeladores da «pureza da Fé, e dos Costumes». O censor encerra a sua resposta categórica, 
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autêntico hino ao Santo Ofício, sábio pastor dos «verdadeiros filhos de Jesus Cristo», 
lançando um anátema sobre Voltaire, o inimigo que semeia a «zizania das suas impiedades» 
entre o «bom trigo» e o corrompe com as suas «máximas abomináveis» (31). 

Na mesma linha, os Reservados da Biblioteca Pública Municipal do Porto possuem um 
eloquente manuscrito que, por um lado, condena severamente Diderot e, por outro lado, na 
réplica do tradutor, prevê uma inteligente defesa estratégica da atitude crítica do dramaturgo 
francês. Os «Reparos sob a Comedia intitullada - A Virtude Contrastada», assinados pelo 
«Secretario do Conselho Geral do Santo Officio», Manoel Correya da Fonseca, incidem, num 
primeiro momento, sobre uma passagem da comédia em que Constança invectiva a Religião, 
causadora de grandes males, de acordo com os argumentos dos «Filozofos modernos». Mas 
o ataque logo atinge todo o «ímpio Diderot» e a sua «venenoza penna»: 

« (...) A desta Comedia, que nos seus escriptos irreligiosos, e immo-
raes combate tantas vezes a Religião por este Lado, e em que esta 
Lingoagem he tão commum, e ordinária como o são todas as outras 
blasfémias de que abundão as suas obras, pestilentes. (...)» (32) 

Na sua «Resposta», o tradutor não concorda que o dito discurso de Constança seja 
considerado um ataque à Religião, porquanto esta não deve ser confundida com o Fanatismo, 
mera «paixão do homem», «a mais execravel, e como assim a causa funesta de todos os 
malles». No fundo, essa fala está de acordo com os preceitos de Bossuet, segundo os quais 
esse «Monstro» é por demais «damnozo á Religião» e só prejudica «a mocidade em sua 
educação».Um juízo geral sobre Diderot não pode cegar os censores quanto à moral justa 
deste particular discurso contra um mal que tem «em huma mao a Ley de Deos, e na outra 
hum punhal, para destruir, e perder aquelles, que não o seguem, preparando-lhes prolongados 
dissabores».Concluindo que nem tudo «o que he de Diderot he bom, nem que tudo he mau», 
o tradutor não podia ser mais convincente na verticalidade duvidosa da sua resposta, já que 
ele próprio sugere alterações à sua versão inicial, quanto a lugares que se lhe afiguraram bem 
mais perigosos do que o que foi censurado. Como se não bastasse, e produzindo um 
admirável efeito de acumulação retórica, acrescenta outras tantas passagens a evitar, «como 
insultantes, rediculas, e blasfemas dignas de maior reparo», que haviam escapado a uma 
primeira desatenção de tradutor apressado, mas escrupuloso e «que tem a gloria de ser 
Orthodoxo» (33). 

89 



Orientadamente vigilante quanto ao conteúdo político e religioso do teatro francês que 
ia insinuando outras audácias no Portugal de Setecentos, a censura não deixará, no entanto, 
de promover a qualidade das traduções no sentido da implementação da cultura nacional. 
Não será por acaso, neste contexto, que o «Menor Fr. da Congregação das Covas» dedica a 
Fr. Joaquim de Santa Anna, «Religiozo da Religião de S. Paulo, Primeiro Eremita, e 
Deputado da Real Meza Censória» os Pensamentos sobre a Arte da Declamação / Tirados 
das reflexões Históricas, e criticas sobre os diferentes Theatros da Europa, traduzidas da obra 
original de Luiz Ricoboni, «Compozitor dos Theatros da Opera de Pariz»; depois de elogiar 
o distinto orador, este tradutor reclama para a «Nação Portugueza huma direcção de que tem 
tirado vantagens a Franceza na Arte de Declamar», aproveitando da longa experiência de 
Ricoboni meios que permitam a «reforma de alguns abuzos de que o theatro necessita ser 
purgado, e fazelo digno dos Espectadores Christãos, e conveniente à Religião, Razão e bons 
Costumes»(34). Neste plano, se se trata de saber modular a voz com as suas inflexões, 
animar o rosto com as diversas expressões e usar o corpo nas suas inclinações variadas, 
retratando sempre a alma que deve habitar, por excelência, o olhar do actor, Racine constitui 
a grande meta desta expressividade exigente. Quando «Mitridates» diz a «Monima» que ele 
muda de semblante e o leva a assumir a sua perturbação, Racine espera que o comediante 
saiba encarnar o personagem: 

« (...) Observo tão bem, que hera necessário que Racine estivesse 
seguro do seo facto que devia ser executado com acerto pola ha
bilidade do Comediante que reprezentava a figura de Mitridates: 
em que lhe tinha como prescripto o instante em que devia mudar 
o semblante, o que nao he tao fácil fazer (...) Esta passage de Ra
cine he huma bela instrucção a todos os Comediantes (...)». (35) 

Já no século XLX, o «Projecto de Regimento para o Theatro Nacional», ultrapassada a 
específica parcialidade ideológica da censura setecentista, há-de intensificar, em continuidade, 
o esforço de aperfeiçoamento da actividade teatral, própria «de huma Capital sumptuosa, e 
de huma Nação illustrada», a partir da criação de dramas de qualidade, da formação de um 
público civilizado e da especialização de actores na sua, agora, nobre profissão. Se a «Scena 
Portugueza se acha no mais reprehensivel abandono, tanto na escolha dos Dramas, como na 
sua execução», a censura procurará mover «o progresso da perfeição possível» (36). Para tal, 
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a França, apesar das «macaquices» de que falava Garrett (37), não deixará, contudo, de 

contribuir poderosamente. 



NOTAS: 

„ , Tra.a-se da obra de Laureano Carreira, O J ^ m A ^ ^ m S m ^ ^ m ^ m m M ^ 
Z U ^ p r e n s a Naciona,, ternas p t o s e s , W * Apesar desre «corpus» ser OarameMe urua surdes 
^ i pr s eu . do rea.ro francês, orrpnar e — , poa.0 a consideração da « n . P — 
Z ! T . ^ ^ - o oojecto de espado, em reiacao ao uareressaute rraoa.no a,ui reairzado por Uureann 

Carreira. 

( 2 ) FARIA lorge de, «Um Século de Teatro Francês „ Portugal», in ^ 1 ^ ^ ^ ^ 

Lisbonne, Institut Français au Portugal, tome I, numéro 1, 1950, p.64. 

0) EspéUo da Real Mesa Censéna do Arqurvo Nacional da Torre do Tombo, cX 6, doc.17, 1770 autorização 
T S Z macro de S Caetano, Antonio Pereba de Frguetredo e Frei Luiz do Monte Carmelo.Nao 

r l s l " v e l e lorge de Fana, em «Um Século de teatro francês ( 1737-1S37», in M t a 
^ Z m ^ ^ — institut Francs au Portugal, 1950, tome I, numéro , * . — no 
seu levantamento, assumidamente pouco abundante, referente a Corneille, pp.70-71: 

" De Corneille apenas (salvo erro) foram traduzidas neste período duas peças: 

CID e CINNA. 
Da primerra existe uma versão em verso, atnbuída por Inocêncio a Antómo Jo
sé de Paula, mas que eu pendo a crer seja antes de Nicolau Luiz. Cita-a Ermle Pr-
cot na «BiblrographieComéUenne» (Paris, 1876).Éde 1787 e anda no «Theatro 

Estrangeiro» do livreiro francês Rolland. 

Sete anos depois foi publicada a Afroju^astigada que é uma segunda edição, 

apenas com título drferente, o que irrduziu em erro aquele bibliôgrafo cornelrano. 

Há também outra tradução no volume VIII do Teatro de Manuel de Frgueue-

do (...)». 

n A • > . o 1776 n°24 Os censores referem-se igualmente ao «prólogo» que acompanha 

a esta tradução de Corneille. 
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(5) Real Mesa Censória, cx.9, 1775, n° 29. É muito elogiosa a mtxodução deste parecer sobre o «Tomo 6° do 

Teatro de Manoel de Figueiredo» e nela se diz: 

Tem este Auctor composto cinco volumes de Comedias, com o bem fundado mereci-
mento de serem parto da sua propria imaginação as Fabulas, que nelle se propõem 
(...) sustentar o Caracter das Pessoas, que nellas faliam com tanta verisimilhança, e 
reflexam sobre os Costumes, que parece vai sempre a Arte observando a natureza, 
em toda a economia das acções de que se compõem as mesmas Fabulas, que não de
vem ser mais que hum retrato da vida Comua, isto he, huma imitação do que se de-

ve, e ouve no mundo.» 
Em segmda, os censores notam igualmente que Manuel de Figueiredo é enricado pela «demaziada 

verisimilhança das acções de que se compõem qualquer Fabula das suas Comedias». 

(6) Real Mesa Censória, caixa 9, 1775, n° 29: 
« (...) Em quanto o merecimento das referidas Traducções nellas segue, e desempe

nha o Seo génio verdadeiramente Cómico, e severo nas Leis do Teatro. Mas não 
lhe posso louvar a escolha do metro, por mais que nelle se acomode e imite as Co
medias, que traduzia, porque a quantidade do verso he de todo différente da Caden
cia daquelles cuja armonia está costumado o Ouvido Portuguez: Atheon de acaba
rem em hum continuo consoante, que por não ser travado, ficam em ar de trovas: 

(...) » 

(7) Real Mesa Censória, 1777, n» 33. Acerca dos respectivos prefácios, os censores acrescentam que «são cheios 
de erudição poética antiga, e moderna, on que se da Hle^el/ quanto sabe manejar os milhores Poetas; (..) Nao 
contem couza que encontre a Fe e bons costumes, e as Lets de Estado, e asstm merece a Licença que pede (...)». 

(8) Real Mesa Censória, 1777, n° 33, no início deste parecer. 

(9) Real Mesa Censória, 1769, n° 8, parecer sobre «A Comedia mtitullada, O Villão enfronhado em Ftdalguia, 

que de Francez de Molière traduzio o Capitam Manoel de Souza: (...) ». 

Real Mesa Censória, 1769, s/ n., parecer referente a «As Operas que se devem reprezentar e talvez também 

imprimir, e que tem por títulos huma, o Doente Imaginativo (...) ». 

(10) Real Mesa Censória, 1769, n» 91. parecer sobre « O ^ m o r J ^ o » , assinado por Antonio Pereira de 

Figueiredo, Fr. Luiz do Monte Carmelo, Fr. João... S.Caetano. 

6 Real Mesa Censória, 1769, n° 83: parecer sobre a «Comedia de Mohere, O Avarento, traduzida em 
PortuguezC», assinado por Antonio Pereira de Figuetredo, Fr. João S.Caetano e Fr.Lutz do Monte Carmelo. 
Um parecer de 1770, sobre a tradução de O A ^ t P . comédia de Molière, aProva-a por «ter bastante moral, e 
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repreender o feio peccado da avareza (...)» - ver Real Mesa Censória, caixa 6, 1770, doe. 64. Um outro parecer 
sobre uma tradução do «Original de Molière O Avarento», existente no espólio da Real Mesa Censória, 1770, na 
caixa 6, n° 104, aprova a sua impressão «com tanto que o traduetor emende a péssima ortographia de que usa». 

(11) Real Mesa Censória, 1768, n° 35: 
parecer sobre «O Cazamento por força, Entremez traduzido em Portuguez do Original de Molière», 
assinado por Fr.Francisco /ilegível/ e Fr. António Pereira de Figueiredo e Fr. Luiz do Monte Carmelo. 

e 
parecer sobre «A Comedia intitulada O Hipicondriaco, assinado por Fr. Francisco ilegível, Antonio Pereira 

de Figueiredo e Fr. Luiz do Monte Carmelo. 

(12) Real Mesa Censória, parecer sobre «A Comedia intitulada - O Medico por força - traduzida do Francez», 
assinado por Fr.Joaquim de /ilegível/, Fr. João Baptista da /ilegível/, Fr. Mel da Ressurreição. Laureano 
Carreira, em O Teatro e a Censura/.../ , inclui igualmente este parecer, na página 222 e na página 223, informa 
que «exactamente 20 anos depois, saiu em Lisboa um impresso intitulado O Médico por força, comédia, na 
oficina de Filipe de Oliveira e Azevedo, sem nome de tradutor» e conclui tratar-se de uma excelente tradução, 
que, de resto, examina nas seis páginas seguintes. 

Neste espólio, na caixa 6 de 1770, existe um documento n°122 que é um parecer sobre a «Comedia 
intitulada -Mr.Porconhaço» que foi composta «pelo Terêncio de França Monsieur de Molière».Apesar de se 
perceber que este texto reflecte sobre uma ascensão social demasiadamente rápida e, por isso, incompatível com 
os códigos sofisticados de um grupo privilegiado, infelizmente a caligrafia de Fr João Baptista de S. Caetano é 
praticamente ilegível. 

(13) Real Mesa Censória, 1770, doe. 44, ex. 6, parecer sobre «A Comedia intitulada O Matrimonio mal sortido», 

assinado por Antonio Pereira de Figueiredo e Fr. Joaquim de S. Amado. 

(14) Real Mesa Censória, 1770, n° 146, sobre «a comedia, OEscapim». 

(15) Real Mesa Censória, 1769, parecer assinado por Fr. Joaquim de /ilegível/, Fr. João Baptista de S. Caetano, 

Fr. Manuel da Ressurreição. 

(16) CARREIRA, Laureano Martins, Une Adaptation Portugaise (1771) du Dom Juan de Molière, Paris, 
Sorbonne, Ecole Pratique des Hautes Etudes, FV Section, Sciences historiques et philologiques, Juin 1973, vol.I, 
p. 21. De acordo com este investigador, trata-se do códice 4566, n° 4 da Secção de Reservados da Biblioteca 

Nacional. 
Esta tese tem o grande mérito de fazer um levantamento sério das traduções, adaptações e derivações, 

impressas e manuscritas da obra de Molière em PortugaL desde a segunda metade do século XVIII até ao nosso 
século. Precioso é também o estudo contrastivo do texto da adaptação escolhida com o do original francês, 
porquanto muito diz dos condicionalismos sócio-históricos dessa época portuguesa. 
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(17) Real Mesa Censória, 1769, n° 30. Neste documento, Antonio Pereira de Figueredo conclui: «sem a menor 
hesitação o julgo digno de se reimprimir, e espero da sua reprezentação admiráveis effeitos. (...) » 

(18) Real Mesa Censória, 1769, n° 88, parecer assinado por Antonio Pereira de Figueiredo, Fr. João Baptista de 

S. Caetano e Fr. Luiz do Monte Carmelo. 

(19) Real Mesa Censória, 1782, n° 21, parecer assinado por Fr.Francisco de S.Bento, Antonio Pereira de 

Figueiredo e um terceiro nome ilegível. Nalguns lugares o documento é também de difícil leitura. No fim do 

parecer, concluem: «Em fim sera necessário escrever este trabalho quazi todo para mostrar os absurdos que 

contem. (...) » 

(20) Real Mesa Censória, 1788, caixa 14, n° 40. Este documento inclui também: « La Prise du Fort Saint 
Philippe Par Calvet de Rolland»; «La Veuve du Malabar tragedie par Le Miere»; «L'Infante de Zamora, par 
Ducis»; «Les Ailes de UMour par le cousin Jacques»; «Zulime, ou La Nouvelle Veuve du Malabar, par Chaber -
Le Vieux Garçon par L'Auteur de Thomas Kouliban»; «Hypermenestre, tragedie, par Le Mierre»; «Romeo et 
Juliette, tragedie par Ducis»; «Les Fausses consultations par Dorvigny»; «Le Tambour nocturne par Destouches; 
(...); « Le Malheureux imaginaire par Dorât»; «Les Trois Fermiers, par Monveb>; «Le Bienfait anonyme, par 
Joseph Pilhey»; «Les Fausses Infidélités par Barthe, par M.P.L.». Noutros casos, as peças apresentam-se sem 
nome de autor ou os seus títulos são ilegíveis. 

(21) Real Mesa Censória, 1778, n° 47. 

(22) Real Mesa Censória, 1776, caixa 9, n° 14, parecer com o título: «Tragedia intitulada Mafoma ou 
Fanatismo», assinado por Antonio Santa Martha Lobo da Cunha, Antonio Veríssimo e Fr. Francisco /ilegível/. 

(23) Real Mesa Censória, 1770, doe. 85, cx.6. Aqui lê-se ainda: 
« (...) ella foi representada dezassete vezes em Pariz, e o Author não teve muita razão 

para se gloriar do sucesso; huma grande parte do povo lhe julgou o coração tão mao 
com o de Atreo: pelo que me parece que ainda permittindo-se a imprecação de algu-
a traducção de Cribillon, que fosse boa, para o uzo, e ensino de alguns leitores se não 
devia pôr no theatro, donde vem alongar os motivos dos escândalos dos pusillanimes. 

(...)». 

(24) Trata-se da «Copia dos Repareos, que pelo Tribunal do Conselho Geral de S.Officio se communicarão ao 
Traductor da Tragedia de Voltaire intitulada - Os Guebros - », da «Copia da Resposta dada pelo Traductor da 
Tragedia de Voltaire - Os Guebros- aos Reparos que lhe forão communicados pelo Tribunal do Conselho Geral 
do Santo Oficio» e o «Parecer do Censor, depois de examinar a resposta dada pelo Traductor», existentes no 
espólio da Real Mesa Censória, na caixa 109, de 1800. 

(25) No primeiro Documento, «Copia dos Reparos...», o censor refere versos perigosos e nota: 
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« (...) taes são: á . 5 ver 6, e seg.-a .5 y ver. 18, esegteà 8. ver 18, e 19 à .8 ver 8, 
ver 18, 19, à. 8 ver 8, e sege à. 9. ver.4, e 5. a. 10 ver B à. 11. ver 8.9, e 10 a.11. 
ver.8 e 9. a .20 ver 10 e 11 à .30 ver 5 e 6 á p.40, ver.567.17.18 e sege. Hê certo, 
que em todos estes Lugares não he attacada directamente alguma verdade da Re
ligião Christãa, ou algum uzo d'ella, nem são postas aquellas expressõens se não 
na bocca dos Pagãos.» 

Em seguida, Julião Cataldi considera Voltaire o «Cabeça da Irreligião» e acrescenta que «o reparo, 
que se deve fazer de que algumas das expressõens, que se achão nos Lugares citados são as mesmas, de que 
Voltaire se valeo em outros Escrittos para attacar a Igreja (...) ». 

(26) Este excerto encontra-se também neste primeiro documento que remete igualmente, «em confirmação 
disto», para os lugares «.12. ver.l6..5.ver.l9.p.8 ver. 18 e 19,p.l 1. ver.8.9.10.p.40. ver.6. (...) ». 

(27) «Copia da Resposta dada pelo Traductor da Tragedia de Voltaire - Os Guebros - aos Reparos, (...)». 

(28) Ainda «Copia da Resposta dada pelo Traductor da Tragedia (...) ». Aqui o tradutor conclui: « (...) Se entre 
os Christians, houve Prelados nimiamente zelosos, ninguém ignora, que o excesso de seu zelo he reprovado pelo 
mesmo J.C. e em nada prejudica á N. Sta Religião, que he toda cheia de doçura, e piedade, que resplandecia no 
seu Divino Autor. Ninguém ignora tão bem, que sobre tão saudáveis qualidades se estriba o paternal 
comportamento do Sto. Tribunal, a cuja censura submetemos a nossa tradução, tão diverso da animozidade dos 
Sacerdotes de Plutão, como do quazi indiferentismo de Tradan, e Imperador.» 

(29) «Parecer do Censor, depois de examinar a resposta dada pelo Traducton>: 
« O Tradutor da tragedia de Guebros, cuja resposta V.A.R me manda examinar 
não satisfez aos Reparos da rninha Censura, e contentando-se apenas de consentir, 
que se risquem os versos 18, e 19 à .8, os ver.8 e 9 so áp. 11 e o ver. 6 ap. 4 e quan
do são tantos, como se vê da minha Censura, os lugares, que merecem o mesmo, 
responde que as outras emendas, que eu pertendo, desfigurarião a Peça, e marea-
rião toda a sua belleza. E, porventura, p. se ver conservar esta triste formozura, se
rá permittido deixar-lhe ingeridas máximas monstruozas, que offendem a Religi
ão, e o Estado? (...)». 

(30) Real Mesa Censória, caixa 109, 1800, «Parecer do Censor, depois de examinar...». O censor nota que outros 
leitores «verão aqui pintada por este Poeta estragado a Santa Inquizição com aquellas mesmas cores, com que 
todos os ímpios de igual cunho tem denigrido os seus rectos, e justíssimos procedimentos, desfigurando a 
verdade, e inventando factos, que fossem capazes de a tornar odioza, e de reprezenta-la como hum tribunal 
sanguinário. (...) » 

A respeito deste excerto do Discurso citado em Francês, Cataldi acrescenta ainda: 
« (...) Eu quizera, que me não fosse necessário repetir estas blasfémias; mas não he 

a minha lingoa que as pronuncia, he a de hum ímpio, que eu sou obrigado a denun-
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ciar pv. poupará a sua lição aquelles, que professão a verdadeira piedade - (...)»• 

(31) Real Mesa Censória, cx. 109, 1800, «Parecer do Censor, depois de examinar ...» 
Laureano Carreira, na tese supracitada, na página 64, sublinha a confusão que os censores muitas 

vezes fazem entre livros imorais e outros que denunciam a imoralidade: 

« (•••) 
La règle 6 du titre X du Regimento, du 18 mai 1768, concernant l'élabora

tion par la Real Mesa d'un nouvel index, stipulait qu'il y avait lieu de con
damner les livres susceptibles de corrompre les moeurs et la morale du pays. 
Or il n'est pas rare que les censeurs confondent les ouvrages immoraux et 
ceux qui dénoncent l'immoralité; flétrir un vice peut leur apparaître comme 
une tentative point saper la confiance du public dans la vertu de la société 
à laquelle il appartient.» 

Laureano Carreira, em O Teatro e a Censura em Portugal na seeunda metade do século XVIII, na página 
110, considera a evolução da máquina censória neste período alargado, que abrange os pareceres aqui estudados, 
para concluir da sua constância e qualidade. 

(32) Reservados da Biblioteca Pública Municipal do Porto, manuscrito, «Reparos sob a Comedia intitullada - A 

Virtude Contrastada», n° geral 569. A página destes «Reparos» é a 119. 

(33) No mesmo documento, «Resposta (...)» que ocupa as páginas 120 e 121. Aqui se lê: 
« (...) Que o Fanatismo foi o Monstro, que nos tempos das trevas fez por 
seu furor, e illuzoens correr o sangue humano em muitas Regioens.Que 
elle com o pretexto de Religião, de reforma de Dogmas, e de Disciplina, 
isto he - invocando o Ceo -, ou melhor, honrando a Deos com a boca, es
tando o Coração longissimo do mesmo Deos, avançou, e avança ainda ho
je os maiores crimes: (...) » 

Apenso a este manuscrito, encontra-se um outro com o seguinte título, muito longo: «Carta exhortatoria, e 
instructiva que hum caritativo Missionário, zeloso do bem espiritual dos seus similhantes, dirigio á célebre 
Cómica, e bailarina Maria Rita de Mesquita, na qual com húa Uberdade verdadeiramente apostólica lhe aponta e 
ilegível as faltas, que escandalosamente cornette tanto no desempenho das artes, que professa, como a respeito da 
sua moral, a fim de que, vendo sem rebuço os seus defeitos, se abstenha de continua-los, e trate de corrigir-se em 
quanto tem tempo.» O tom jocoso e algo picante deste texto decide do carácter irónico do seu título. Com doze 
páginas, este manuscrito regista a consciência da necessidade de melhorar a arte da representação, medíocre no 
caso desta formosa actriz. Contra a «molleza» e a «frieza» do actor, este «Missionário» defende já que ele seja 
capaz de dar «apparencias de realidade» a uma ficção intensamente sentida-imagjnada na sua alma. 

(34) Real Mesa Censória, doe. 2332, manuscrito sem data, «Pensamentos sobre a Arte da Declamação / Tirados 
das refexoes Históricas, e Criticas sobre os diferentes Theatres da Europa. / Por Luiz Ricoboni, Compozitor dos 
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Theatres da Opera de Pariz, cujo emprego exerceo por mais de quarenta annos. I Tirados da Lingoa Franceza, 

para Servir / de instrucção aos Oradores Portuguezes. / Oferecido A C.RS.M.D.Fr.Joaquim de Santa Anna, 

Religiozo da Religião de S. Paulo Primeiro Eremita, e Deputado da Real Meza Censória. A «Dedicatória» 

encontra-se na primeira página. 

(35) No mesmo documento, ver a 18a e a 19a páginas. 

(36) Arquivo Nacional da Torre do Tombo, «Projecto de Regimento para o Theatre Nacional», séc.XDí..No 
«Discurso Preliminar» se lê, desde logo, que «depende a perfeição de hum Theatre da mutua concorrência de 
três intidades diversas: a saber - Autor - Actor - Espectador.», cx. 65, doe. 12. 

(37) GARRETT, Almeida, Obras Completas. Lisboa, Empreza da Historia de Portugal, 1904, vol.I, Um Auto de 

Gil Vicente, «Introducção», p.631: 

« (•••) 
É a quinta crise do theatre portuguez. 
A primeira trouxe-lha o fanatismo d'el-rei D.Sebastião e a perda da 
independência nacional. 
Na segunda queimaram-lhe o pobre Antonio José. 
A terceira veiu com a Opera Italiana e a perseguição de Garção. 
A quarta foi a invasão das macaquices francesas. 
Esta quinta é a do Salvaterio. 

(...)» 
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O GÉNIO DA REGRA 



TEORIA E CRIAÇÃO DRAMÁTICAS DE CORREIA GARÇÃO: 
Portugal e a estagnação de Artur 

« Malherbe e Molière consultavam sobre as suas 
composições aos próprios criados; e este último 
até a uma velha chamada Forest que tinha em sua 
casa e emendava alguns lugares que a ela não 
agradavam.» (1) 

Já nos estatutos da Arcádia, definindo-se o esquema participativo de composição por 
parte dos seus membros, se prevê a perseguição de uma obra literária perfeita que tem em 
Malherbe e Molière os seus paradigmas a venerar.Também a propósito do capítulo X destes 
estatutos, Voltaire, Racine e Corneille são referidos, a par de Homero, Virgílio, Tasso, 
Milton, Camões..., como exemplos de grandes vultos que foram alvo de críticas, pelo que os 
árcades não se deveriam sentir humilhados com os reparos dos seus confrades ou de 
outros(2). Esses alunos instruídos de «inalterável modéstia e decência nas acções» haviam de 
buscar a «aúrea simplicidade, bom gosto e delicadeza», de lírio ao peito, em honra à Senhora 
da Conceição, e podando os «ramos secos e viciosos» que só favoreceriam uma prolixidade 
aqui indesejada (3). 

É, aliás, o espírito cartesiano que marca a introdução e todos os estatutos, sempre que 
de clareza se trata, e que visa uma racionalização da escrita literária e do país, conscientes 
que estavam os árcades, seguidores de Verney e das renovações oratorianas, do arredamento 
de Portugal em relação à cultura europeia (4). Afirmando a utilidade social da poesia, no 
quadro amplo de missão nacional e da luta contra o Seiscentismo propostas pela Arcádia, não 
admira que o teatro e a sua teorização desempenhassem um papel nuclear nesta academia, 
porquanto o «papel social universalmente atribuído ao teatro vinha ao encontro da função 
pública que os árcades reivindicavam para a sua instituição» (5). Deste modo, os membros 
desta academia doutrinaram no sentido da criação de um repertório nacional, - ideia que 
Garrett retomará no nosso Romantismo, em plena continuidade do esforço arcádico -, 
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estabelecendo as regras dos géneros e ontras questões estruturais. Neste contexto, Manuel de 
Figueiredo contribuiu afmcadamente com algumas dissertações proferidas na Arcádta e com 
os seus Prólogos e Discursos, esclarecedores das estratégias desenvolvidas nas suas tragedtas 
e comédias que constitutor, apesar do seu insucesso junto do público, uma avantajada 
parcela do que devia ser um repertório português para o teatro. Também Franctsco José 
Freire que traduziu Sófoclcs, Euripcdes, Séneca, Addison e Racine, numa importante 
dissertação que acompanha a sua «adução da Adralia, reflecte as novas coordenadas da 
reflexão dramática, preponderantemente desenvolvida na sua ArtePoetiça. Miguel Tibeno 
Pedegache Brandão Ivo inclui uma longa dissertação na tragédia Migara, realrzada com a 
colaboração de Reis Quita, por sua vez também tragedrógrafo, para além de outras tmaattvas 
criadoras, como a de Teotónio Gomes de Carvalho, autor de Çém^Uomm^Jnmá-

Os árcades genericamente censuravam o prejuízo literário e o esvaziamento ideológrco do 
.eatro de então, partnhado entre as peças de gosto espanhol, os confiâtes de António José e 
o teatro lírico, sobretudo de Metastásio, que inundava a ópera do Tejo com essa ostentação 

musical e de maquinarias em que a palavra se diluía. O Gil Leinel do T^toíioYS de Pedro 
António Correia Garção insurgese, em vão, contra este estado de coisas, e as paleadas e 
assobros com que os espectadores habrtuais de óperas italianas, de bonecos e de comédras de 
capa e espada reprovaram a estreia de 22 de Janeiro de 1766, confirmam bem o reahsmo do 
diapróstico com que o árcade encerra a sua peça e tomam menos realizável o seu projecto de 
recuperar Ferreira, Miranda e Gil Vicente: 

« ( ■ ■ • ) 

Inda o Fado não quer, 

Inda não chega, 
A época feliz e suspirada 
De lançar do teatro alheias Musas 
De restaurar a cena portuguesa.» (6) 

Em M^m^j^^m. w» ™* ™ " *
a e de ingred,en,es mais 8rac,0S05

' 
Correia Garção satiriza a afectação aristocrática e a pcralticc dos que se reúnem em 
assembleias, muito na moda depois do terremoto, para jogar * * * promovendo desta forma 
um novo conceito de intimidade em tomo desse «louro chá no bule fumegando» (7). 
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Sobre teatro são duas as Dissertações de Correia Garção: a primeira foi apresentada em 
sessão arcádica a 26 de Agosto de 1757 e debmça-se «sobre o carácter da tragédia, 
propondo ser inalterável regra dela não se dever ensanguentar o teatro e no desempenho de 
cujo drama devem reinar o terror e a compaixão para que assim com esta representação se 
purguem os espectadores destas e outras semelhantes paixões»; a segunda é recitada na 
conferência da Arcádia Lusitana, no dia 30 de Setembro de 1757, e é «sobre o mesmo 
carácter da tragédia e utilidades resultantes da sua perfeita composição» (8). Luciana 
Stegnano Picchio, em «Garção théoricien de théâtre», põe em relevo a importância destas 
duas dissertações enquanto esforço de relacionar Portugal com uma linguagem europeia: 

« (...) il connaissait parfaitement le théâtre classique français, et les 
théories qui avaient présidé à son élaboration: pour nous limiter à 
Corneille, on voit qu'il connaît parfaitement non seulement le Çjd 
et Médée. mais aussi les trois discours dont certains passages sem
blent même paraphrasés dans ces deux dissertations (...)»• 

Mais adiante, Picchio insiste na origem francesa, não confessada, de muitas das noções 

expressas na segunda Dissertação: 

« (...) les arguments du Père Le Bossu et de Boileau trouvent un 

écho dans toute la dissertation, bien que Garção n aime pas citer 

ses sources immédiates et préfère rappeler aux arcadiens les noms 

des «modernos» (...) ».(9) 

Maria Helena da Rocha Pereira, no seu ensaio «A Apreciação dos Trágicos Gregos 
pelos Poetas e Teorizadores Portugueses do Século XVIII», confirma o juízo de Picchio, 
reconhecendo «o significado profundo que estas Dissertações comportam, não obstante a sua 
falta de originalidade» compensada, no entanto, pela abertura a «teorias estéticas 
redescobertas e amadurecidas noutros climas» (10). É ainda Luciana Stegnano Picchio que 
em «Garção théoricien de théâtre» chama a atenção para a importância complementar da 3a 

Dissertação, da 2a sátira e do Epigrama I de Correia Garção (11): na verdade, a terceira 
dissertação preconiza uma Uberdade na imitação que permita à obra parecer outra, «sendo 
sempre a mesma», e distinguindo-se o autor que assim cria dos «humildes plagiários»; 
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também a 2a sátira estabelece uma margem apreciável de autonomia para o criador que 
proclama: «Não posso, amável Conde, sujeitar-me a que às cegas se imitem os antigos», 
assim como a 3a sátira que liberta o poeta da «escravidão» dos antigos, insuflando-o de gosto 
livre; o Epigrama I insurge-se contra a tirania da rima e na sua exposição da estética de 
Garção aproxima-se perfeitamente, conforme notou Picchio no ensaio supra-citado, da 

escrita teórica de Boileau (12). 
É inegável que este sentido de iniciativa a que o poeta tem direito interessa ao 

domínio dramático. Contudo, as duas primeiras Dissertações de Correia Garção encerram o 
que de fundamental se deve reter quanto à sua teorização, neste domínio, para a segunda 
metade do século XVIII em Portugal. Neste âmbito, afigura-se curiosa, isso sim, e na 
sequência do que salientou António José Saraiva, a Ode I dedicada «Aos Fidalgos que 
protegiam o Teatro do Bairro Alto, onde se aplaude a sua protecção que tornou possível a 
fusão deste Teatro com o da Rua dos Condes, influindo para que nomes como Luísa Todi, 
Isabel Ingénia e Cecília Rosa fizessem carreira no palco, fortalecendo o esforço de construir 
um teatro português, «desprezadas» que estão «as Musas do pátrio Tejo», «prisioneiras» que 
se encontram «como escravas das Musas estrangeiras» (13). 

No entanto, acerca do sangue no teatro, não podia Correia Garção deixar de referir 

os franceses e citar «o maior trágico de França, Mr.Corneille, no exame do seu Horácio». 

Fiel, à semelhança de Manuel de Figueiredo, à regra horaciana, também ele neste particular 

continuador da filosofia aristotélica, «de que na tragédia não se devia ensanguentar o teatro», 

Correia Garção afirma: 

« (...) Os Franceses a receberam, a adoptaram e a defendem com 

a prática e com a doutrina.» (14) 

O nome de Le Bossu aparece em nota, remetendo para a sua obra «Poème Épique, T.II, 

(pg.194, Nota da Ia edição)», no sentido de lembrar as virtudes purgativas das tragédias: 

« (...) este drama, segundo a sua natureza, é, como disse um grande 

homem, o trono das paixões, em que, conforme Aristóteles devem 

reinar o terror e a compaixão para que assim nos purgue destas e 

outras semelhantes (...)». (15) 
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A tragédia deve purgar as paixões pela narração, e não por cenas como aquela em que 
Medeia despedaça os filhos diante do povo, mas conciliando o «útil» com o «deleitoso». Só 
que poderá não ser certo que o que se ouve convença tanto como o que se vê, conforme 
aponta Horácio, e logo Garção oferece o seu impressivo testemunho de espectador do Édipo 
de Sófocles, segundo o qual se compadeceu de um rei grandioso culpado de tãos 
imperdoáveis crimes, o que provou a eficácia desta narração (16). Porém, Corneille foi um 
dos «muitos e grandes homens que têm interpretado mal as palavras do filósofo tirando delas 
a errada consequência de que o teatro se deve ensanguentar para bem se mover o terror e a 
compaixão». O «maior trágico de França» é citado no exame do seu Horácio: 

«(...) 
Se é uma regra não ensanguentar o teatro, não é certamente do 

tempo de Aristóteles, que nos ensina que para mover eficazmente 
são precisos grandes desgostos, feridas e mortes em espectáculo. 

(.-)» (17) 

Contra Corneille, Correia Garção avança com o prestígio da tradução que Dacier fez da 
Poética de Aristóteles, citando-a na sua versão portuguesa, para provar, a partir da 
explicação aristotélica do sentido de «paixão», que o autor de Horace não tem razão e 

assim coroar o princípio arcádico(18). 
A segunda Dissertação proposta à Arcádia responde basilarmente aos argumentos 

tradicionais contra o teatro, a propósito da sua vocação viciadora dos costumes. Se para 
educar moralmente, como sempre a Igreja fez notar nas suas diatribes contra a arte por 
excelência da simulação, existe o púlpito, o teatro prevê uma estratégia útil: « aos teatros 
concorre todo o mundo com a ideia de que só vai divertir-se e recrear-se». Ora então cabe ao 
bom dramaturgo aproveitar a oportunidade para moralizar e apagar, deste modo, o ódio 
eclesiástico em relação às representações, vistas como manifestações perversas e até 
diabólicas (19). Só que para cultivar a virtude há-de o dramaturgo conhecer na perfeição o 
móbil da paixão e saber incuti-lo aos espectadores. Obrigatoriamente as orientações poéticas 
de Aristóteles e Horácio, acompanhadas das referências a Longino, Demétrio Falereu, Cícero 
e Quintiliano, erguem-se nesta Dissertação mas a par dos «modernos que excelentemente têm 
tratado esta matéria». De entre os modernos, surgem sobretudo os nomes de Boileau, Le 
Bossu, Dacier e Corneille, enquanto autoridades a seguir. 
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Boileau é referido em nota por duas vezes na base da importância da sua Poética: da 
primeira vez é citado em língua portuguesa para definir a tragédia com Aristóteles e salientar 
«a alma de todas as suas forças», - « É preciso que a tragédia mova paixões e nisto se 
conforma com os mais poemas» (20) - ; mais adiante, Correia Garção remete ainda para a 
Arte Poética de Boileau, Canto 3, no sentido de mostrar que os incidentes não se devem 
amontoar mas, pelo contrário, «devemos tirá-los uns dos outros, com tal graduação que 
insensivelmente se vão dispondo os ânimos dos ouvintes» para o desenlace conveniente (21). 

O Padre Le Bossu é, num primeiro momento, referido, precisamente a sua obra «Traité 
du Poème Epique (chap.9)», para demarcar a singularidade da tragédia no campo do «terror 
e da compaixão». Se com os outros poemas move paixões, deve especializar-se nesses dois 
sentimentos, purgando-nos deles, como os outros, e tornando-se, por consequência, superior 
às outras composições, «útil e maravilhosa» (22). A página 261 do capítulo 9 da obra de Le 
Bossu consta em nota e é convocada para apoiar a crítica que Garção faz, pela boca do autor 
francês, das Metamorfoses de Ovídio em que a preparação gradual do ouvinte não é 
respeitada, «fazendo comparecer Ajax na presença de uns juízes que estavam em perfeita 
tranquilidade e principiando o requerimento pelas figuras as mais violentas e as mais 
patéticas» (23). 

Por quatro vezes Correia Garção há-de igualmente apoiar-se em Dacier e sempre na 
sua importante tradução de Aristóteles. Os incidentes de uma tragédia não podem ser 
fortuitos mas devem respeitar um encadeamento que conduza a pessoa fatal do drama ao 
reconhecimento (24). A surpresa deve orientar a nossa compaixão para que esta surja do 
maravilhoso e seja, então, superior àquela que normalmente nos toma perante um naufrágio, 
por exemplo (25). Dacier contesta o efeito espectacular das «pièces à machines» que 
substituem o terror do enredo e a dificuldade literária do seu engendramento pelo cenário 
fantástico, impressionante, portanto, graças a factores externos à construção textual: 

«(...) 

Quando nós (diz ele) lemos hoje as Euménides de Esquilo não nos sen
timos muito penetrados; porque o que havia de terrível neste drama, nas
cia da decoração: mas quando lemos o Édipo, não podemos deixar de tre
mer e de sentir os mesmos movimentos de terror e de compaixão que sen
tiam aqueles que o virem representar no teatro. (...) » (26) 
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Finalmente, Dacier é, como na primeira Disssertação, a competência clarificadora do 

termo «paixão» em Aristóteles, permitindo por isso compreender como a tragédia «haja de 

purgar-nos das paixões que ela mesmo influi nos nossos corações» (27). 

Corneille é, nesta Dissertação, sobretudo o autor de Polveucte. peça em que não segue 

os preceitos aristotélicos no desenho do perfil do herói, até porque trouxe a público a sua 

tragédia antes de ter lido Aristóteles. Desta forma, o dramaturgo francês é de opinião que «o 

martírio do homem santo e que nos é superior em virtudes, nos cause horror, e nunca 

compaixão ou piedade.» (28) 
Enquanto manta de retalhos de influências antigas e modernas, sendo até como era 

frequente no século XVIII a mediação francesa divulgadora dos princípios clássicos, o 
discurso teórico de Correia Garção foi, ainda no dizer de Luciana Stegnano Picchio, aquele 
que verdadeiramente estabeleceu, no âmbito da Arcádia Ulissiponense, as regras da nova 
estética do drama português, evidenciando aqui também a sua essencial reforma da 
consciência literária portuguesa que consistiu em a inserir no «mouvement de l'intelligentsia 
européenne contemporaine», ainda que cada Dissertação se limite a desenvolver um ou dois 
motivos retirados das poéticas aristotélica e horaciana, manifestando uma total submissão aos 
modelos clássicos, e não constituindo mais do que um «exercice scolaire auquel on ne 
demande pas une originalité d'intuition, mais seulement une recherche active et une claire 
exposition des idées assimilées (...)». Esta historiadora do teatro português sublinha o facto 
de Garção conhecer perfeitamente «le théâtre classique français et les théories qui avaient 
présidé à son élaboration» ao ponto de, contra a desmesura isabelina ou particularmente 
shakespeariana, defender o gosto pela medida isenta de paixões e mostrar que «son 
classicisme connut la médiation d'écrivains de pays acquis aux nouveaux courants de pensée, 
commme le pouvaient être alors, dans l'ordre, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne», 
sendo, por isso, o tal «feu sacré qui anime la restauration théâtrale de Manuel de Figueiredo» 
e justificando em tudo a imensa admiração que Garrett teve por este árcade (29). 

A feição deste modo caracterizada de um dos mais activos árcades vai exactamente ao 
encontro da notável síntese de Vítor Aguiar e Silva sobre a orientação ideológica da Arcádia, 
em «Para uma interpretação do classicismo»: 

«(...) 

Parece-me indubitável que as teorias estéticas da Arcádia constituem, 
na sua substância, o fruto do classicismo francês, isto é, da estética clás-
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sica tout court. É certo que, sob vários aspectos, a renovação arcádica 

pôde ser interpretada e sentida pelos próprios árcades como o reencon

tro da grande tradição renascentista italiana; e, por outro lado, sabemos 

já do capítulo III que as raízes do classicismo se encontram efectivamen

te na Itália do século XVI. Quando na aurora do século XVIII, porém, a 

Arcádia reage contra o barroco, actua sob a influência directa da litera

tura clássica francesa: (...).» (30) 

Com efeito, o Teatro Novo de Correia Garção estabelece, com uma insistência e clareza 
perfeitamente didácticas, a necessidade de criar um repertório bem nacional de dramas 
regulares que tenham no seu horizonte exemplar, conforme notará Gil, o correcto restaurador 
dramático que pelo nome evoca a nostalgia da linhagem vicentina, Sófocles, Eurípedes e 
Terêncio (31), gs antípodas das «boas óperas, comédias, / Em Francês, Italiano, em outras 
línguas, / Que pode traduzir qualquer pessoa, / Com enredo mais cómico» propostas por 
Braz e que caracterizam a voga epocal de versões amadoras e popularuchas nos palcos 
portugueses, ao tempo (32). Por mais que Aprígio queira convencer Artur de que enquanto 
este viveu no Brasil «outros costumes adoptou a nação» que «abriu os olhos», o certo é que 
o desejo de «fundar um bom teatro» se vê desde logo reprovado pela indignação de Jofre que 
não imagina uma peça sem música, incapaz de contrariar o gosto italiano, pela incultura de 
Braz que afirma que «Tragédia é cousa que ninguém atura», aproximando a ideia de uma 
peça perfeita de uma «camisa de onze varas», pelos efeitos especiais de Arnaldo com as suas 
maquinarias barrocas e pelas nacionalizações de Metastásio, confusas de tanta intriga, 
oferecidas por Inigo(33). Esta acumulação de obstáculos manifesta a consciência total, por 
parte de Correia Garção, de que o terreno sócio-cultural português, tal qual ele o descreve a 
nível dramático em Teatro Novo, não acolherá o projecto desenvolvido neste drama, quase 
que antecipando ou até provocando as pateadas da sua estreia - « Inda o Fado não quer, inda 
não chega/ A época feliz e suspirada...» - , para lançar irremediavelmente para um futuro 
incerto a restauração da cena nacional, livre dessas «alheias Musas» com que as personagens 
e o país se vão desperdiçando (34). 

Todos os opositores se encontram empedrenidos no gosto pelas óperas italianas, nas 
mágicas, «grandes saltos mortais», nos bonifrates de António José ou ainda no arcaísmo das 
«comédias de Calderon, Moreto, Candamo e Salazar», isentas das tais «leis e regras do 
teatro» que não permitem «os lances amorosos de que gosta o povo português» (35). A 
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longa tirada de Gil Leinel, imediatamente ridicularizada por Aprígio, - «Viva o Doutor 

Leinel, Doutor das gentes! / Quem me dera qu o bom Goldoni ouvisse / Como ronca um 

poeta de Lisboa!» - , no centro do drama, resume o espírito arcádico sobre o teatro no 

quanto define o seu alcance moral de herança clássica e o rigor da sua construção em vista da 

reforma, a um tempo, da cena e da língua portuguesas: 

Errado vai quem julga que o teatro 
Só para divertir o povo rude 
Dos antigos poetas foi achado. 
Com mais alto desígnio, Atenas, Roma, 
E outras cidades mil o receberam. 
Pode nele ensinar-se à mocidade 
Guardar as santas leis, a fé devida 
À cara pátria, ao príncipe, aos amigos. 
Pode nele mostrar-se quanto é feio 
O pálido semblante da cobiça, 
Da avareza infeliz, da triste inveja. 
Mas para recolher tão grande fruto 
É necessário, Aprígio, que o poeta 
Em sisuda dicção, em frase nobre, 
Com sonoroso verso torneado, 
Exponha ao povo fábulas sublimes, 
Tragédias ou comédias regulares. 
Daqui venho a tirar que no teatro 
Não devemos sofrer drama imperfeito 
Cuja graça consiste na doçura 
D̂  afeminada música moderna, 
Na remendada frase de mil vozes 
Bárbaras, ou guindadas ou rasteiras. 
Longe, longe de nós esta mania: 
Restauremos o português teatro, 
Desagravando a casta língua nossa 
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Dos aleives que sem razão lhe assacam.» (36) 

Assembleia ou Partida, longe de ter o interesse teorético do Teatro Novo, realiza 
dramaticamente a tendência realista da poesia de Correia de Garção, satirizando, conforme 
nota Óscar Lopes, «as famílias remediadas que se vêem em apuros para realizar reuniões, ou 
partidas, então em moda,à custa de empréstimos e fiados», ridículo que é agravado pela 
arrogância afidalgada desses pelintras (37). 

Almeida Garrett não se lhe há-de aproximar unicamente no elogio superlativo da sua 
«cantata de Dido, uma das mais sublimes concepções do engenho humano, uma das mais 
perfeitas obras executadas da mão do homem» (38) ou na ampla vontade reformadora do 
teatro português. A ausência de civilização, que o criador do Conservatório virá a denunciar 
como causa profunda das sucessivas crises do teatro português, é já diagnosticada, com 
quase um século de precocidade, pelo pateado dramaturgo que espelhava, no seu cortante 
Teatro Novo, a perplexidade epocal de tendências e, essencialmente, a estagnação de Artur, 
conotadora da ausência de progresso nacional: de regresso do Brasil, o emigrante encontrava 
realmente o mesmo Portugal de antanho, com «alarves» e «biocos», imutável, e não, como 
Aprígio desejava, a nação de olhos abertos, povoada de «gente mais feliz». Correia Garção 
inicia aqui o esforço garrejiano de educação de um público, condição imprescindível para a 
subsistência de um teatro de qualidade, com a mesma sensibilidade dos factores económicos 
determinantes, como o próprio Almeida Garrett incentiva o cultivo da língua portuguesa nos 
seus clássicos modelos de excelência, mal confessa a sua formação europeísta e 
marcadamente francesa, seguindo os trilhos escolares da juventude de João Baptista. O 
árcade defende a mesma concepção fecunda da imitação que transforma seiva estrangeira em 
autêntica criação portuguesa e, à medida que o Monte Ménalo vai parindo o seu rato, o 
teatro português envelhece da mesma infelicidade que quase sempre pairou sobre o talento 
do fundador do Teatro Nacional (39). 
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NOTAS: 

(1) Este excerto das Réflexions Critiques de Boileau encontra-se em nota 1 ao cap. XIV dos Estatutos da 
Arcádia que estabelece que «os árcades trabalharão com toda a eficácia em se ajudarem mutuamente, advertindo 
uns aos outros os seus descuidos para que os emendem, e comunicando-lhe, com toda a singeleza, a sua 
erudição, luzes e conhecimento, sem que alguns d'elles repute como deslustre da sua penetração qualquer reparo 
que se faça nos seus escritos; antes estimarão estas advertências, pois com elas chegaram ao grau de perfeição 
porque tanto se distinguem muitos dos maiores homens que hoje veneramos.» Estes Estatutos encontram-se na 
obra de Teófilo Braga, A Arcádia Lusitana, Porto, Livraria Chardron, 1899, e este excerto encontra-se na página 
201.Também António José Saraiva os inclui na sua edição das Obras Completas de Correia Garção,Lisboa, 
Livraria Sá Costa Ed., 1982, 2a ed., pp.234-247. 

(2) GARÇÃO, Pedro António Correia, Obras Completas, Lisboa, Livraria Sá Costa Ed., 1982, 2a ed., p.238. 

(3) Idem, ibidem.Ver essencialmente os Capítulos 1,11,111, IV e VIII dos estatutos da Arcádia, pp. 234-235, 237. 
Como bem salienta António José Saraiva na «Introdução» a esta obra, p.XI, a crítica era aqui «uma instituição 
cujo funcionamento estava rigorosamente determinado» a partir da conhecida divisa «Imitilia truncai». 

(4) Idem, ibidem, «Introdução» de António José Saraiva, pp. XII-XVI. 

(5) Idem, ibidem, «Introdução», p.XLV. Na página XXI desta «Introdução», António José Saraiva nota a 

importância das «Dissertações» para o conhecimento das ideias literárias de Garção e dos Árcades. 

(6) Idem, ibidem, tomo II, p.36, onde Gil Leinel proclama: 

« (-) 
Vós, ó Manes de Ferreira e de Miranda 
E tu ó Gil Vicente, a quem as Graças 
Embalaram o berço e te gravaram 
Na honrada campa o nome de Terêncio, 
Esperai, esperai que inda vingados e soltos 
Vos sereis do esquecimento.» 

(7) São duas as comédias escritas por Correia Garção.Conforme António José Saraiva nota, na «Introdução» já 

citada , p. LV: « Não sabemos como Garção aplicou estas refelexões sobre a tragédia porque se perderam as duas 

tragédias que escreveu - Régulo e Sofonisba. Em compensação não nos ficaram as suas teorias sobre a comédia, 

mas sim as duas comédias que figuram nesta edição.» 

(8) GARÇÃO, Pedro António Correia, op^íL, PP-!!7 " 129- A «Dissertação Terceira» versa já a formação do 

bom poeta na «imitação dos melhores autores da Antiguidade» e não é obviamente objecto de análise neste 

trabalho. 
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(9) PICCfflO, Luciana Stegnano, «Garção théoricien de théâtre», in La Méthode Philologique. Ecrits sur la 

Litttérature Portugaise II (La Prose et le Théâtre), Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, pp. 239-262. A 

primeira citação é extraída da página 250 e a segunda da página 253. 
A mesma autora, na sua História do Teatro Português, Lisboa, Portugália Ed., 1969, na página 205, 

afirma no mesmo sentido que «a revolução estética de Correia Garção não é mais do que uma modesta mas 
digna tentativa de falar em Portugal a mesma língua que além-fionteiras possibilitava o diálogo entre Corneille, 
Racine e Boileau, por um lado, Dryden, Pope e Addison, por outro, sem esquecer Gottsched e Luzán (...) ». 

(10) PEREIRA, Maria Helena da Rocha, «A Apreciação dos Trágicos Gregos pelos Poetas e Teorizadores 
Portugueses do Século XVIII», in Novos Ensaios sobre Temas Clássicos na Poesia Portuguesa, Lisboa, Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, temas portugueses, s/ d, p.153. A ilustre estudiosa evidencia a importância do ensaio 
de Luciana Stegnano Picchio aqui citado na sua versão italiana, «Garção teórico di teatro», inserto no volume 
Ricerche sul teatro portoghese. Roma, 1969, pp. 257- 288. Na página 153 do seu ensaio, Rocha Pereira afirma 
que «Picchio reconhece o significado profundo que estas Dissertações comportam, não obstante a sua falta de 
originalidade (...) ao dizer que Garção se esforçou por falar uma linguagem europeia em Portugal, e com isso 
abriu a porta a teorias estéticas redescobertas e amadurecidas noutros climas.» 

(11) PICCHIO, Luciana Stegnano, «Garção théoricien de théâtre», in op. cit., p.247:« (...) Garção consacra à la 

restauration du théâtre portugais deux dissertations sur le caractère de la tragédie. Mais il faut aussi tenir compte 

des autres textes qui complètent sa poétique comme la troisième dissertation sur l'imitation des anciens, la 

seconde satire sur le même sujet et l'épître contre la tyrannie de la rime.» 

(12) GARÇÃO, Pedro António Correia, op. cit., volume I, p.120 e volume II, pp. 133-138. 
Luciana Stegnano Picchio, no ensaio supra-citado, exactamente na página 256, aproxima o Epigrama I de 

Garção da escrita de Boileau, numa mesma teoria estética. 

(13) Idem, ibidem, volume I, pp. 77 - 83: «Ode I», «Aos Fidalgos que protegiam o Teatro do Bairro Alto». A 

explicação de António José Saraiva encontra-se em nota . 

(14) GARÇÃO, Pedro António Correia, op. cit., «Dissertação Primeira», p.107. Quanto ao facto de a narração 
dever substituir o espectáculo do crime, Garção observa que as tragédias antigas sempre cumpriram esta regra, 
assim como, acrescenta orgulhosamente, a cumpriu o nosso António Ferreira.Os ingleses seriam, em matéria 
teatral, pelo contrário, os mais sanguinários e disso dá conta, por exemplo, o célebre Çatão_de Addison. 

(15) Idem, ibidem, p.l08.Quanto à origem dionisíaca da tragédia, lembra António José Saraiva, em nota I, que já 

Boileau, na sua Art Poétique, definia assim o seu nascimento, à semelhança do que afirma Garção: « (...) ela 

nasceu nos braços da alegria e da festividade».Saraiva acrescenta que «era até possível que Garção conhecesse a 

versão portuguesa da poética de Boileau (...) ». 
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(16) Idem, idem, pp. I l l - 112: «Há mais terror? Há mais compaixão? Eis aqui como a tragédia consegue seu 

fim sem me fazer inverosímil a sua fábula.» Nesta questão, Correia Garção dá conta de uma dúvida de 

interpretação do texto aristotélico: uns pensam que decorre do texto da Poética que poderá ser preciso 

ensanguentar o teatro para que a «paixão» se desencadeie, enquanto outros crêem que Aristóteles 

indiscutivelmente estabelece a ausência de sangue no palco como preceito obrigatório. 

(17) Idem, ibidem, pp. 112 - 113. Conforme nota Garção, muitos são os tradutores que seguem a linha 

cornelliana na tradução de «mortes in aperto factum». 

(18) Idem, idem, p.113: « (...) conforme a tradução de Dacier se compreende melhor esta verdade, ou se a 

tradução francesa quadra melhor com o seu contexto: «Além destas duas partes da fábula, que pertencem à 

matéria há também uma terceira, que eu chamo paixão: já se tem explicado o reconhecimento e a peripécia. 

Chamo paixão uma acção que destrói alguma personagem ou que causa violentas dores, como são as mortes 

evidentes e certas, os tormentos, as feridas e todas as outras coisas semelhantes.A paixão entendida, assim, como 

padecimento deve integrar a tragédia que não exibirá as feridas, as mortes e os tormentos no teatro.»». 

(19)Idem, ibidem, pp. 128 - 129 da «Dissertação Segunda». Neste texto, Garção continua: «Assim para um 

menino enfermo beber o remédio se lhe costuma banhar com o mel a circunferência do copo.Os bons generais 

usam muitas vezes de estratagemas.» Cauteloso com a Religião, logo ressalva: « (...) Bem sei que na nossa 

religião há melhores cadeiras e escolas de Ética. Os pregadores evangélicos incontestavelmente farão sempre 

melhor progresso (...) Não quero dizer nisto que se levantem teatros e que se desamparem os púlpitos (...)».Com 

estes «argumentos triviais», como bem observa o autor, pretende-se conter toda uma tradição da Igreja que ataca 

o teatro. 

(20) Idem, ibidem. Na página 119, encontra-se, na nota 2, a referência a «Boileau, PoeL, Cant.3». 

(21) Idem, ibidem, pp. 122-123. 

(22) Idem, ibidem, p. 119. 

(23) Idem, ibjdenL p.122. Nesta página, Garção censura a Ovídio o não ter feito pouco a pouco inclinar os 

sentido do capitão e ir revelando o seu partido através de um homem fora da razão e portanto pouco 
arumos no 

convincente 

(24) Idem, ibidem, p.120. «Dacier, Notas, 26.Notas da Ia edição». 

(25) Idem, ibidem, p. 121.«Dacier, Notas, 27, à Poet de Aristóteles, cap. 9». 

(26) Idem, ibidem, p. 124. Trata-se ainda das notas de Dacier à tradução de Aristóteles, mas a página não é 

identificada por Garção. Com efeito, Correia Garção fala no «mau gosto» que adoptava «dragões, mágicos, 
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navios, incêndios, batalhas, naufrágios, cárceres, patíbulos, demónios e espectros». A propósito destes «milagres 

do teatro», continua: « Há bem pouco que uma Corte polida fazia as suas delícias de semelhantes espectáculos». 

Essa «Corte polida» pode bem ser a francesa que ao longo do século XVII foi cultivando o gosto pelas «pièces à 

machines». 

(27) Idem, ibidem, p.126: « (...) mas em reparando em Dacier, como se deve entender este termo de «purgar as 

paixões», conheceremos a razão». 

(28) Idem, ibidem, pp. 125-126. 

(29) PICCHIO, Luciana Stegnano, «Garção théoricien de théâtre», in op. cit., p. 250. 

(30) SEVA, Vítor Manuel de Aguiar e Silva, «Para uma interpretação do classicismo», in Revista de História 
literária de Portugal, Coimbra, FLUC, 1962, p.135. Nesta página o autor continua: « (...) os princípios estéticos 
que defende - a poesia como mimese, o verosímil, o intelectualismo, a existência fecunda de regras, a imitação 
das obras primas da Antiguidade, o deleite e o magistério cívico e moral da poesia, a sobriedade e a retenção-, 
identificam-se na sua essência com os princípios que tinham passado a dominar na literatura francesa à volta de 

1640. (...)» 
O que, para além do mais, este longo estudo nos oferece de interessante para o estudo do classicismo em 

Portugal é pela expressiva sistematização, a cronologia dos diferentes passos de combate anti-barroco e de 
afirmação do espírito clássico entre nós: 1697 - a tradução do Conde da Ericeira que introduz Boileau em 
Portugal 1739 - o Exame Critico de huma Svlva Poética feita à morte da Ser.ma Senhora Infanta D.Francisca 
por Valadares e Sousa que já cita Boileau, Rapin, Bouhours, etc.; 1746- o Verdadeiro Método..., de Vernei; 
1749- o início da polémica entre Gusmão e o Marquês de Valença; 1748- Arte Poética de Cândido Lusitano; 
1756- a fundação da Arcádia Lusitana e o «apogeu do movimento anti-barroco». No que respeita à ArtePoétiça 
de Francisco de Pina de Sá e de Melo, Lisboa, 1765, Aguiar e Silva afirma na página 142: « Perante aquela Arte 
Poética porém, não hesito em considerar Pina de Sá e de Melo como um adepto do classicismo, pelo menos em 
teoria e naquela data, substancialmente de acordo com as doutrinas literárias propugnadas pela Arcádia».Nas 
cinco páginas seguintes, analisa passagens da obra citada de Pina e Melo que comprovam esta asserção, 
recusando no essencial as posições expressas por Hernâni Cidade e por Jacinto do Prado Coelho, e que o autor 
explicita nas páginas 141 e 142, que consideram, respectivamente, «o Corvo do Mondego» «um serôdio 
representante do gongorismo» e, em alguns aspectos, um germinador do pré-romantismo português.SÓ realmente 
Aníbal Pinto de Castro é que, mais tarde, veio iluminar esta avaliação de Pina e Melo, «concihando» quase 
impossivelmente as afirmações de Prado Coelho e de Hernâni Cdade em Qs^iESsVo^oscmVom^o 
Rer^çimento ao Barroco, seus Fundamentos sens Conteúdos, sua Evolução, Coimbra, 1984 : a «teimosa 
consistência e uma prolongada duração da poesia barroca em Portugal», como Pinto de Castro refere na página 
31 deste estudo, permitiu que o «florescimento poético do período seguinte » se encontrasse num mesmo autor, 
veiculador de tendências diacronicamente tão diversas.Em Retórica e teorização literária em Portugal^ 
Hur™rús jno_ao^^ Coimbra, 1973, Aníbal Pinto de Castro , na página 649, informa acerca do 
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conhecimento que Pina e Melo tinha de autores franceses de épocas diferentes, mas que o autor junta como que à 

livre vontade de «autodidacta». 

(31) GARÇÃO, Pedro António Correia, Teatro Novo, in Obras Completas, volume II, ed. cit.. Na página 26, Gil 

declara: 

« (...) 
Senhor Aprígio Faies, o teatro 

Depende, mais que tudo, do poeta. 

Que fazem bastidores e instrumentos 

Sem dramas regulares? Uma boa 

E perfeita tragédia, inda despida 

Da magnífica pompa do aparato, 

Tem mais graça e mais força qu |m mau 
drama 

No teatro de Régio ou de Veneza, 

Com soberbas tramóias recitado. 

(...) » 

Na página 33, quando Aprígio quer saber que peças apresentarão nesse novo teatro, Gil responde e 

Aprígio retorque expressivamente: 

« (•••) 
GIL: « Eu tenho vários dramas traduzidos 

De Sófocles, d'Euripedes, Terêncio. 

APRÍGIO: «Nada de Grego, nada.Fora, fora! 

Sempre te ouvi dizer que eles não tinham 

Os lances amorosos de que gosta 

O povo português. 
(...) » 

(32) Idem, ibidem, p.28: 

« (•••) 
BRAZ: Eu que posso dizer? Que me parece 

Muito mal tudo quanto aqui se disse. 

Que proveito tiramos em meter-nos 

No princípio em camisas de onze varas? 

Tragédia é cousa que ninguém atura: 

Quem ao teatro vem, vem divertir-se, 

Quer rir e não chorar.Lá vai o tempo 

De lágrimas comprar às carpideiras. 

Não faltam boas óperas, comédias, 

Em Francês, Italiano, em outras línguas, 
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Que pode traduzir qualquer pessoa, 
Com enredo mais cómico.Que o povo 
Só se agrada de lances sobre lances. 
Quem isto não fizer, jamais espere 
Que o povo diga bravo e dê palmadas. 
É o voto que dou. 

(...) » 

(33) Idem, ibidem, p.22, em que Aprígio tenta convencer Artur de que Portugal se civilizou enquanto este viveu 

no Brasil: 

« (•••) 
APRÍGIO: Ai, meu compadre! 

Tu cuidas qu inda tão alarves somos 
Como no tempo em que d'aqui te foste ? 
Já lá vão os biocos portugueses, 
Mourisca usança, bárbaro ciúme, 
Que uma pobre mulher aferrolhava 
Quais se guardam frenéticos orates: 
Há gente mais feliz! Outros costumes 
Adoptou a nação, abriu os olhos. 

(...) » 
Nas páginas 26 e 31, respectivamente, Jofre manifesta as suas preferências teatrais, 

paradigmáticas do gosto predominante, e que contrariam o horizonte reformador de Gil: 

« (•••) 
JOFRE: Amigo Gil Leinel, ninguém te nega 

O constante poder da poesia: 
Mas quem há-de sofrer Catão ou Dido 
Do grande Metastásio, repetido 
Entre velhas cortinas, sem orquestra? 

(...) 
(„.).E cuido qu o teatro 

Sem musica e sem dança nada vale. 
Há cousa mais formosa que a ligeira, 
Calada pantomina, cujos gestos, 
Sem auxílio das vozes, representam 
Recônditas paixões, mudos suspiros, 
Que entende o coração, ouvem os olhos? 
Que melhor espectáculo que os leves, 
Grandes saltos mortais? Que ver nos ares 
Bater c'os calcanhares oito vezes, 
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Torcer o corpo e revirar os braços? 
Mas nunca votarei em que façamos 
Ópera em português toda cantada: 
Para tanto não é a língua nossa. 
Algumas árias, duos, recitados 
Se podem tolerar; o mais em prosa: 

Para o teatro nós não temos versos. 

(...) » 

Depois de Braz, na página 28, se referir às «camisas de onze varas» como imagem de um teatro 

espartilhado por regras, Arnaldo vem completar o quadro do gosto dominante na época: 

« (...) 
ARN.: Meus senhores, 

Venho ajustar o preço do teatro. 
Com dramas não me meto: os bastidores 
É só o que me toca.Porém digo 
Que regular tragédia nas Itálias 
Muito há que se não usa; que a mudança 
De vistas sobre vistas, as tramóias, 
Mares, incêndios, dragos e batalhas, 
São cousas de que o povo se namora. 
Já eu fiz em teatro trovoadas 
Com raios e relâmpagos tão próprios 
Que as damas desmaiavam: era um gosto 
Ver a gente fugir dos camarotes 
Espantada, bradar misericórdia. 

(...) » 
Inigo contribui igualmente para dificultar a realização do projecto de Gil, apoiando, na página 39, o 

teatro musicado: 
« (...) 
INI.: Pois se devo falar, digo, senhores, 

Que o teatro sem dança pouco vale; 
Muito menos sem música.Podia 
Quem a glória quisesse de primeiro, 
Pôr no teatro as óperas cantadas 
Na língua portuguesa.Eu aqui trago 
Uma por mim composta neste gosto. 
É perda de Tróia: vê-se Eneias 
Sair co pai às costas; vai Ascânio 
Com os caros penates abraçado; 
Arde a cidade; caem as altas torres; 
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Embarca a gente frigia; muitos anos 
Por inóspito mar andam vagando, 
Até que surgem no distante Lácio, 
Onde Eneias a Turno tira a vida, 
E casa com Lavínia. 

(...) » 

(34) Idem, ibidem, pp. 38 e 39 da Cena IX, em que Aprígio lamenta que ainda não tenha chegado o momento de 

restaurar a cena portuguesa. 

(35) Idem, ibidem, na página 31 Jofre refere-se aos espectáculos com «grandes saltos mortais» e Braz defende as 
óperas de António José, « (...)Encantos de Medeia, Precipícios / De Faetonte, Alecrim e Mangerona».Artur, na 
página 32, exprime o seu gosto já arcaico, mas por vezes ainda vivo: 

« (-) 
ART.: Que podem parecer-me tais loucuras? 

Estou tonto de ouvir estes senhores! 
Parece-me que estou entre Paulistas 
Que arrotando congonha, me aturdiam 

Co 'a fabulosa ilustre descendência 
De seus claros avós, que de cá foram 
Em jaleco e ceroulas.Mas pergunto: 
As comédias de Calderon, Moreto, 

Candamo e Salazar, isso não.presta? 
Têm bichos, meus senhores? Tanta gente, 
Imperadores, reis, infantes, duques, 
Os condes e os marqueses qu as ouviam 
Com gosto e com prazer, eram uns asnos ? 
Só estes meus senhores têm juízo? 
Que Colombos e Gamas denodados 
Para achar novos climas, novos mares! 
Pois digo-vos que só se a minha Aldonsa 
For de contrário voto, o meu dinheiro 
Servirá para as bárbaras ideias 
De que prenhes trazeis essas cabeças. 

(...) » 
Na página 33, Aprígio caracteriza mais uma vez o gosto teatral do «povo português»: 

« (-) 
APR.: Nada de Grego, nada.Fora, fora! 

Sempre te ouvi dizer que eles não tinham 
Os lances amorosos de que gosta 
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O povo português. 

(...) » 

(36) Idem, ibidem, p.27. 

(37) SARAIVA, AJ. e LOPES, O., História da Literatura Portuguesa. Porto, Porto Ed., 1996, 17a edição, 

corrigida e actualizada, «Os Árcades e a comédia burguesa», p.616. 

(38) GARRETT, Almeida, Obras Completas, Lisboa, Livraria Moderna, 1904, vol. II, «Bosquejo da Historia da 

Poesia e Lingua Portugueza», p. 355. O autor continua: 

« (...) Garção foi o poeta de mais gosto e ( por aventurar uma expressão que não é legi

tima, mas pôde ser legitimada portugueza) de mais fino tacto que entre nós appare-

ceu até agora.Haverá n outros mais fogo, outros ferverão em mais enthusiasmo, cre-

ação acaso mais; porém a delicadeza de Garção só tem rival na antiguidade.A musa 

pura, casta, ingénua, nunca lhe desvairou: (...) » 

(39) Idem, ibidem, «Bosquejo da Historia da Poesia e Lingua Portugueza», p.361. É a propósito do 

desafortunado poeta e matemático José Anastácio da Cunha que Almeida Garrett observa: 

« ( - ) 
De José Anastácio da Cunha, que das mathematicas puras nos deu o 

melhor curso que ha em toda a Europa, d'esse infeliz engenho ( que 

talento houve já feliz em Portugal ? ) a quem não impediam as rec

tas de Euclides, nem as curvas de Archimedes de cultivar também as 

musas; (...) ». 
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O FALSO HEROÍSMO de António Diniz da Cruz e Silva: 

a Razão de Lúcio 

Como Teófilo Braga nota, em A Areidia Lusitana, se O Falso Heroísmo de Cruz e Silva 
«é uma imitação da forma e do chiste das duas comédias de Garção, o Theatro Novo e a 
Assembleia ou Partida», na sua critica das comédias da moda e das ridiculas cabeleuas de 
gosto afrancesado, «não chega contudo a attingir a graça transparente de Garção que Danz 
tanto admirava» (1). Fidelino de Figueiredo aproxima ainda esta comédia composta em 1775, 
três anos depois da morte de Correia Garção, do p n y n f f i z J f e * de Manuel de 
Figueiredo, no mesmo espirito arcádico de reforma de um teatro português que desperdrçava 
o seu rico filão vicentino e clássico na influência nefasta das tramóias próprias das cornetas 
castelhanas, para além de recusar, de acordo com um princípio bem iiuminista, a virtude não 
conquistada de uma nobreza de sangue (2). A caracterização das preferências teatrats das 
diferentes personagens concorre para o seu enquadramento social, num objectivo geral de 
ridkularização da gabarolice nobiliárquica, levada ao paroxismo pelos falsos aristocratas que 
evidenciam o capricho heróico, a genealogia imaginária e por demais antiga, a óbvta falta de 
maneiras e de requinte que muitas afectações e aquisições caríssimas só podem ostentar. 

Assim, DThaddeo de Montalto, «homem presumido de Fidalgo», não dtsputará com 
Lúcio o que possui a luz da Razão, somente Perronilha, filha de D.Lançarote, já que a 
comédia abre com um debate sobre o gosto dramático de ambos, de resto claramente 
divergente,logo depois da arrogante personagem admitir, a propósito do chá, que nao restste 
ao apelo das «cousas dos Paises estrangeiros». Enquanto D.Tbaddeo mostra preference 
pelas «Operas do Bairro Alto», generosas em efeitos especiais, Lúcio defende «a boa 
imitação da Natureza» universal e por isso mesmo também portuguesa. No entanto, o falso 
aristocrata define «o gosto Portuguez» de acordo com esses dramas em que se vê gente pelos 
ares em que inverosimilmente uma cidade voa sem que lhe caia uma chaminé, e em que, no 
mesmo espaço e no mesmo tempo, se vê o mar coalhado de baleias, sob uma tmensa 
tempestade, enquanto um actor canta e a outro lhe voa a cabeça (3). Concebidas para 
«alegrar o olho», como o próprio D.Thaddeo dirá, essas peças valem mars do que «essas 
instpidas comedias / Sem enredo, sem lances, e sem vistas», defendidas por essa escola dos 
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que aleg «sem nunca têr-los lido / E muitos, o que he mais, sem entendellos, / Com 
Gregos e Latinos»(4). Lúcio replicará, sem ser também compreendido pelo velho 
D.Lançarote que vive da recordação do prestígio aristocrático e da exuberância das comédias 
espanholas na sua infância, no sentido de afirmar, mais enfaticamente através da interrogação 
retórica, que «a razão e a natureza he a mesma sempre em toda a parte» (5). O seu esforço 
didáctico é invalidado pela negação determinada de D.Thaddeo que defende a imitação dos 
«velhos» portugueses, sem aspirar nem a evolução, nem a maior sabedoria: 

« Não, Senhor: nós vivemos em Lisboa, 
Aonde há bons Doutores e Poetas, 
Sem nunca terem lido esses Authores; 
Devemos imitallos e seguillos; 
Devemos imitar os nossos velhos; 
Sem querer saber mais, que elles souberão.» (6) 

Este «bourgeois gentilhomme» completa, ainda, perfeitamente o seu combate a um 
conjunto de preceitos arcádicos sobre o teatro, ao criticar as suas «frioleiras» e o seu «verso 
solto que tem pilhas», ao mesmo tempo que pergunta, indignado, a Lisuarte se «Salazar, 
Calderon, Mattos, e Vega (...) Moreto, e Montalvão» já não prestam, obtendo uma resposta 
de Lisuarte que manifesta bem a preocupação, também arcádica, de moralização do teatro: 

« Forão homens de engenho, mas errarão 
A verdadeira estrada em suas obras. 
Por não fallar em pontos mais escuros, 
Quasi sempre se vê triunfar o vicio, 
Trajando falsas, agradáveis cores, 
Mil danosas sentenças semearão; 
E dourando o veneno, corromperão 
O coração da incauta mocidade.» (7) 

Tolerante, contudo, para com esse homem pervertido pela leitura de maus livros e pela 
«falsa idea da nobreza bebida desde o berço», Lisuarte denuncia o primarismo de D.Thaddeo 
que se manifesta na sua indiferença pelos sentimentos da sua pretendida, reduzindo a mulher 
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a um conjunto de exigências de moda afrancesada que não exclui o apreço pelas «cartas 
amorosas de Lenclos», e no horror «de quantos Filósofos no mundo tem havido», ao ponto 
de jurar que nunca filho seu saberá mais do que 1er e escrever (8). Humilhado por Petronilha 
que preferiu o plebeu, Lúcio, para lhe passar uma chávena de chá, D.Thaddeo encomenda 
primeiro uma sova e, quando toma conhecimento das bodas dos dois apaixonados nessa 
mesma noite, decide-se pela morte de Lúcio, plano que vem a ser invertido pela cobardia dos 
assaltantes, a habilidade do noivo e a neutralidade favorável do criado de Thaddeo. Por fim, o 
arrogante burguês vê-se castigado pela insensatez dos seus propósitos, renegando o falso 
heroísmo dos «que procurão dos Grandes com a sombra / Seus delictos cobrir», e procura 
«mudar vida» pelas suas «acções justas, honradas, / Altos exemplos de immortal virtude» (9), 
ao mesmo tempo que é levado a aceitar o casamento de Petronilha, já por amor, e com ele, o 
projecto reformador para o teatro português que em 1775, depois de extinta a Arcádia 
Lusitana, como esta comédia bem ilustra, não se tinha ainda realizado com êxito. 

Na verdade, quando Diniz compôs esta comédia, regressado de Elvas e de partida para 
o Brasil, já mortos Garção, Reis Quita e Cândido Lusitano, provavelmente as reuniões de 
1774, no palácio do Morgado de Oliveira, derradeira tentativa de reanimação da Arcádia, 
tinham cessado, sem que o jurisconsulto tivesse abandonado a defesa de um teatro nacional, 
enraizado nos preceitos antigos e na tradição clássica portuguesa, com os olhos postos numa 
francofilia que, se for exagerada, não deixará de satirizar, apesar do seu verso solto não ter 
ainda a harmonia de um Bocage ou de um Castilho, para já não falar da magistralidade de um 
Garrett (lO).Quase exclusivamente conhecido por ter escrito essa obra-prima do nosso 
Neoclassicismo O Hvssope, poema herói-cómico que se inspira, superando, o Lutrin de 
Boileau, afinal O Falso Heroísmo, assim como a tradução da tragedia Iphigenia em Tauride, 
de «Mr. de La Touche», só eleva Elpino Nonacriense à estatura dos que, mau grado todas as 
resistências, persistiram na vontade de transformação cultural visada pela reforma arcádica do 
teatro português, sob o mesmo signo da sátira da prosápia nobiliárquica e eclesiástica que 
havia de perseguir «o neto da medideira», impedindo-o de receber o hábito de Avis (11). 
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NOTAS: 

(1) BRAGA, Teófilo, A Arcádia Lusitana, Porto, Livaria Chardron, 1899, p.599. Na página 560, o autor 
conclui:« (...) Mal sabia o «neto da medideira» que as gargalhadas nobiliarchicas que ridicularizava se 
atravessariam no seu caminho embaraçando-lhe o receber o habito de Avis, desde 1776 até 1790 (...)». 

(2) FIGUEIREDO, Fidelino de, História da Literatura Clássica, Lisboa, Portugália ed., 1924, p.103. Para além 
desta aproximação, Figueiredo nota que Diniz é capaz de censurar «o francezismo invasor», apesar de ter sido 
«iniciador de um grémio litterario, que propugnou essa francofília (...)».Também nota que «nesta comedia de 
bagatellas» Diniz segue «um velho thema do theatro cómico nacional, amplamente praticado por Gil Vicente e 
seus sequazes, e por D.Francisco Manoel de Mello», do mesmo modo que deu à acção «uma localização 
dispersiva», afastando-se, neste aspecto, dos cânones clássicos e aproximando-se da tradição portuguesa que 
António José da Silva concretizará no século XVIII, beneficiando dos «inegáveis progressos da arte 
scenographica». 

(3) Poesias de Antonio Diniz da Cruz e Silva, Lisboa, Na Typographia Lacerdina, 1814, tomo IV, pg.157: O 
Falso Heroismo, comedia de Elpino Nonacriense composta em Janeiro de 1775.No Acto I, Cena I, a propósito de 
tabaco, D.Thaddeo confessa preferir as «cousas estrangeiras» e logo a seguir pergunta a Lúcio: « (...) Dizei-me, 
fostes hontem ao Bairro Alto / A ver a Opra?».Quando Lúcio responde que não, ele replica que «Pois 
certamente / Que perdeste, Amigo, hum grande drama! oh que espavento! (...) e desata a descrever as fantásticas 
tramóias de que se alimentam estas peças, bem mais atraentes, a seu ver do que «essas insípidas Comedias / Sem 
enredo, sem lances, e sem vistas.» 

Importará registar que se este «presumido Fidalgo» frequentava o Teatro do Bairro Alto, a par bem entendido 
de Lúcio, socialmente modesto, talvez Oliveira Barata tenha razão quando defende que este Teatro era 
igualmente frequentado por certa nobreza que, de resto, vivia nesse bairro, outrora ainda mais distinto, de 
Lisboa.D.Thaddeo, no quadro global da obra, esforça-se por imitar os hábitos dos Grandes e, em princípio, não 
frequentaria um Teatro exclusivamente vocacionado para a plebe. 

(4) IDEM, Acto I, cena II, pp. 164-165. 

(5) IDEM, Acto I, cena II, p.165. 

(6) IDEM, Acto I, cena II, P.165.Lançarote, pai de Petronilha, solidariza-se de imediato com D.Thaddeo, 
elogiando aquela «excellente comedia (...) / Que vi representar na minha infância, / «Tambien en el abismo se 
ama», para concluir que «O Theatro ganhou muito dinheiro», já que «todo o pateo se enchia da melhor gente 
que em Lisboa havia».De facto, «essas comedias insipidas» que respeitavam a natureza não tinham tal êxito e 
não proporcionavam lucros. 

(7) IDEM, Acto I, cena V, p. 171. 
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(8) IDEM, Acto II, cena X, pp. 226-227. Quanto às mulheres, basta a D.Thaddeo que entendam «se hum vestrdo 
está á moda, / Bem frisado hum topete e bem ergmdo; / Que jogue o Wisth, e danse hum minuete, / Que entenda 
de hum farsi, d'huma amuleta, / Se he de Moca o Café, se o chá tem mofo; / E para drvertir algumas horas, / 
Que leia alguns tominhos de Novellas, / Ou de Lenclos as Cartas amorosas». 

(9) IDEM Acto III, cena final, p.227. D.Thaddeo diz: « (...) Mas este he sempre o fructo que recolhe / Quem das 
propnas paixões segue o capucho, / E de parxões tão loucas como as minhas. / Quem os ouvidos fecha aos bons 
conselhos / Do sábio virtuoso, quem escolhe / A companhia vil de homens perdidos, (...)». 

Na página 273, encontra-se TpWnia em Tauride. «tragedia de Mr de La Touche passada á Lmgoagem 
Portugueza da Franceza por Elpino Nonacriense». O conservador da Biblioteca do Arsenal, M. Jean-Charles 

Carreta indicou uma edrção da txagecha de Claude Gunnond de LA TOUCHE que deverá ter cnxulado em 

Portugal, ao tempo: 
GUIMOND de LA TOUCHE (Claude), IrAigénie^n_Tauride: tragédie, Pans, N.-B. Duchesne, 

1758. , „ _ . t 
Quando esta tese já se encontrava na tipografia, chegadas as microfichas correspondentes da Brbhoteca 

Nacronal de Pans, pude ainda comparar original com txadução e concluir txatar-se de uma versão murto 
competente que sô confirma a profunda hgacão dos reformadores do teatro português aos bons exemplos 

dramáticos franceses, no seu entendimento epocal. 
Segundo informação de Fidelino de Figueiredo, em o r ^ i t , pg.100, «o sr. Prof.José Pereira Tavares, na 

Revista de Historia, vol.10, 1921, Pp.236-237, deu notícia da existência dum manuscripto de Antomo Dmrz 

n ^ ^ a ^ c u l a r de Aveiro, em que se contem uma comedia OF^lsoRmdonor que parece ser outra 

redacção do Falso Heroismo.O protagonista D.Thaddeo chama-se ali D.Grisfal». 

(10) SILVA, António Diniz da Cruz e Silva, OHyssope, edição crítica, disposta e anotada por José Ramos 
Coelho Lisboa, Ed. da Empreza do Archivo Pittoresco, 1879.Na página 58, Ramos Coelho afirma que Drmz 
teve pouco sucesso no verso solto, difícil para os seus «antecessores e contemporâneos, até os mars rlustres», 
sendo superado por Bocage e Castilho, «os dois rers da harmonia, elevaram-no ao maior grão de perfeição, e 
Gaxrett, o qual, menos candente, o viria a compor com tanta arte, arte sua, e que difficilmente se poderá nmtar». 

(11) IDEM ibidem, pp. 57-58: «Pode-se dizer que Diniz cultivou todos os géneros e formas poéticas, e que em 
todas nos deixou que apreciar (...)».Acerca do célebre poema O H y s ^ , Ramos Coelho nota «que «é esta obra 
uma das mars belas que se conheceu no seu género e, conforme Ganett, a melhor de todas em qualquer hngua». 
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TRADUÇÃO DE ATHALIE 
OU A ORDEM PROFUNDA DE RACINE 

Desde o início, Francisco José Freire estabelece a vocação pedagógica do seu discurso 
que em 1762, visa mstmir um público português acerca dos fundamentos essence da 
tragédia, pouco divulgados entre nós e, por isso, recorrendo a « diversos autores franceses». 

Quando pretende aplicar à análise da peça a noção de «unidade de interesse», 

(designação, conforme nota, elegante com que os Franceses definem a aplicação do terror e 

da compaixão à «pessoa fatal da tragédia», captando o interesse do público por uma so 

personagem e não muitas, «no quanto se fizer ou no dispor, no começar, no prossegmr ou 

terminar da acção» (1) ), afirma que esta unidade é conseguida, em Athalk, através da 

conjugação da compaixão, por esse menino inocente, escondido e tão odiado, e do .error 

pela ameaça permanente da rainha cruel/Também essenciais são as unidades de tempo e de 

togar- a primeira é garantida por nm sistema de diversos actos sucessivos de que se compõe a 

tragédia e a segunda exige novidade e, portanto, quase que paradoxalmente convoca a 

conctoação da «variedade do togar com a unidade dele»(2). Racme, na opinião de Cãndtdo 

Lusitano, é o autor de uma tema e rigorosa tragédia: 

Sem mudar de lugar, achou Monsieur Racine modo (dtgamos assim) 

de variar a Cena, levantando a cortina, que escondia o interior do Templo, 

onde se vêm postos em armas todos os Sacerdotes e Levitas.Mas o que faz 

„ espectáculo não só magnifico, mas terno, é a aclamação e coroação de Jo-

as, e muito mais a perspectiva em que se põe o seu Trono, quando Athaha 

entra no Templo com Abner. (...)» (3) 

Depois de consideradas as circunstâncias internas e externas de AttoUia, Francisco 
José Freúe detém-se na sua «forma, isto é, a graduação da Acção, que é no que o Poeta deve 
pôr o seu maior artmcio».An.es de mais, convém que o auditório conheça as «notteas 
tostóricas ou fabulosas» em que se funda a acção para que a tragédia seja proveitosa.Neste 
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particular, Racine foi cauteloso referindo-as brevemente, já que o Antigo Testamento é, deve 

ser, substrato da formação cultural e educação do nosso público: 

« (...) não se pode deixar de admirar, não digo só a sagacidade do Poe
ta, mas a brevidade, a força, a útil doutrina que nela se encerramNem 
isto se deve atribuir a defeito: porque supôs justamente Racine, que todo 
o homem polido e bem educado não pode ignorar aquelas histórias que 

são o fundamento da sua crença (...).» (4) 

Partindo do pressuposto deste conhecimento bíblico, impõe-se que o Poeta consiga 
surpreender e mover o auditório, despertando sucessivamente na alma as ideias e sentimentos 
que a deleitamO árcade compara muito didacticamente os cinco actos ou intervalos que 
dividem a acção trágica «aos cinco dedos da mão que crescem até um certo ponto e depois 
vão diminuindo», como a própria fábula dramática que «cresce e diminui para assim formar o 
seu todo». Eliminando todas as regras, que Freire ajuíza de «estéreis, frívolas e inúteis», para 
bem graduar uma tragédia é suficiente, no seu entender, avaliar a natureza na força das 
paixões, as suas afinidades e diferenças em que se aplicam, consoante a vida e as suas 
circunstâncias, ou consoante a Providência. A partir do que é mais verosímil, isto é, do que 
mais proporciona instrução e deleite, atinge o poeta o sublime (5). Racine é o vencedor dessa 
excelência: 

«(...) 

Com esta arte graduou Monsieur Racine esta sua insigne Tragédia: 

nem eu posso mostrar melhor esta verdade, do que expondo particu

larmente cada um dos cinco Actos. (...)» (6) 

O primeiro acto é o da apresentação das «circunstâncias preparatórias da acção para a 
inteligência dos ouvintes» que englobam a avareza, assassínios e usurpações da Athalia, mais 
a exposição do objecto da tragédia que visa a agnição e coroação de Joas, o menino. O acto 
II é o da perturbação da acção: Athalia sonha, a Rainha ameaça, Mathan instiga e Joas 
questiona.No terceiro acto, a suspensão é máxima com o aumento da perturbação e os 
temores de Josabet, apesar de tudo compensados pela fé de Joad em Deus. No quarto acto, 
tudo se dispõe para ofimda acção, só suspensa agora por o Templo estar cercado. Depois 
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de no intervalo Joas ter sido sagrado e coroado, no quinto acto dita-se a perdição de Athalia 

que morre ao ver Joas dentro do Templo. A acção evolui, portanto, na mesma medida em 

que crescem as paixões do Auditório pelo perigo que o menino corre (7). 
No que diz respeito às personagens, suas expressões, costumes e colorido, Athalia e 

Joad preponderam: a primeira, pela força e tirania, o segundo, pela sagacidade e zelo. Athalia 
teve um sonho profético, Joad teve uma visão profética, a primeira organiza o cerco ao 
Templo, o segundo anima os sacerdotes a morrer pelo rei, o que prolonga a contenda entre 
as duas personagens. Josabet é esplêndida no temor e no materialismo com que chega a 
desconfiar de Deus quando sabe do cerco e, quanto a Joas e Zacharias, o tradutor crê que 
Racine, no seu prefácio, tudo informou sobre eles. Dá conta, no entanto, de um reparo que se 
fez a Racine no que respeita à pompa com que Zacharias se exprime, o que Cândido Lusitano 
logo justifica tomando o partido do tragediógrafo francês ao dizer que é próprio de um rapaz 
da sua dignidade, príncipe e filho de Sumo Sacerdote (8). 

Cada personagem, por trilhos diferentes, contribui para o objecto da tragédia e os 
próprios Abner e Mathan, simplesmente secundários, pintam o chiaroscuro do quadro, um 
falando menos e agindo mais, outro discursando muito e sem precisar de actuar para se 
definir. Segundo Freire, «os Franceses chamam situação à contenda de afectos» que se 
realiza na combinação das personagens e das paixões. Deste modo, esta peça conteria três 
«situações»: na primeira, Athalia é invadida por sentimentos contraditórios, desde a 
compaixão à soberba; na segunda, um velho, Joad, pontífice considerado que se prostra aos 
pés de um simples inocente, combinando o crescimento da fidelidade de um e da comiseração 
do outro; na terceira, «a maior e mais magnífica de todas as situações desta tragédia», já que 
entrelaça, suspendendo Racine até ao fim o êxito da acção, a veneração e amor com que uns 
adoram o Menino e com que outros avançam com a sua ameaça até à libertação que, e não 

mais se podia esperar, finalmente ocorre (9). 
Racine afigura-se, por consequência, na pena de Lusitano, como sendo 

verdadeiramente o professor de todos em matéria trágica, multiplicando os exemplos do seu 

magistério: 

«(...) 

Mas por ocasião de falarmos do artifício de Monsieur Racine nesta tra
gédia, será preciso que apontemos algumas Cenas em que maravilhosa
mente reluz este tão dificultoso requisito na Poesia Trágica.Não tratare-
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mos senão daquele raro artifício com que a Cena começa pelo meio do 
sucesso para tornar ao princípio, o que aumenta muito a suspensão (...)» (10) 

É evidente o encantamento do aluno português perante a sumidade do autor francês 
que mostra a tentação de Abner e só depois explica os seus intentos. Também lentamente se 
desenha a inquietação de Athalia e ela só é clara muito mais adiante. O Sacerdote mostra os 
seus sentimentos ocultos, mas nada revela da coroação de Joas e Joad, no último acto, 
permanece inalterável perante as preces e choro de Josabet. 

A acumulação de elogios à peça converte esta dissertação num autêntico hino a 

Racine: 

« (•••) 

Nada diremos da Cena III do Acto IV em que Joad fala aos Levitas. 
Na sua fala usa de toda a arte de um grande Orador, e no mesmo tempo 
mostra a vigilância de um grande Capitão (...).0 enlaçamento que têm 
todas estas acções com o temor e ternura de Jozabet, além de variarem 
a Acção, fazem-na tão digna de compaixão que não é fácil vê-la e repri
mir as lágrimas. (...)» (11) 

Cândido Lusitano acrescenta que é subtil a cena em que Josabet só repreende Mathan, 
que, aliás, só mereceria louvor, como aquela em que Joad convence Abner de que Athalia 
pode ir buscar o menino e o tesouro de David (12). 

Mesmo se, no domínio da locução, Racine foi criticado, o árcade converte esse reparo 
em apologia ao notar que «Racine deste modo quis imitar o carácter da locução hebraica, 
muito mais figurada do que a nossa» e introduziu nos coros passos dos Salmos com 
naturalidade. Aliás, Racine, que sempre imitara os Gregos, restringe-se neste passo à 
Escritura, acomodando tudo aos costumes hebraicos (13). 

Se, ao começar a sua Dissertação, o tradutor advertira que «este discurso é extraído 
de diversos Autores Franceses» (14), o certo é que só a leitura e as notas da tragédia poderão 
mostrar que, em Athalia, só Racine é o mestre. 

O primeiro comentário que Freire faz à cena I do Acto Primeiro é um elogio: se «não 
he fácil a hum Poeta Trágico expor segundo as regras da arte o Argumento do seu Drama», 
Racine consegue instruir o seu auditório desde o início da tragédia «por hum modo 
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maravilhoso», com naturalidade e articuladamente, quando o próprio Eurípedes não 

conseguia tal prodígio (15). Hábil, Racine instrui igualmente o auditório, logo na cena I, não 

só da «virtude, e nobreza de Joad», como da qualidade de Josabet, sua esposa, ao mesmo 

tempo que vai pintando gradualmente o carácter de Mathal, num exemplar procedimento de 

instrução do espectador. Também «com muita advertência logo no principio» o Poeta sabe 

mostrar o quanto Athalia é ambiciosa de ouro (16). 

Francisco José Freire destaca, em seguida, o sublime raciniano, expresso na associação 

da majestade e da simplicidade dos versos citados que não suportariam a multiplicação em 

outros três versos, certamente nobres, mas desprovidos do tal quid: 

«(...) 

Eu temo a Deos, Abner, mais ninguém temo, etc. Os Francezes 
ordinariamente citão este verso por exemplo do sublime, que se 
encobre em expressões simplices (...). Se o Poeta dissesse: «Eu 
não temo ao todo Poderoso, ou Eu não temo senão a Deos, quan
to amim, já nesta expressão não havia sublime. Isto he huma cou
sa (como dizia Cícero) que mais a sente cada hum em si, do que a 
exprime com palavras. Muito menos haveria o sublime, de que fol
io, se o Summo Sacerdote dissesse v.g. nesta occasião: 

Sobmisso ao Rei dos Ceos, do mor, da terra, 
Hum braço temo só, que he fulminante; 
A minha alma assustar elle só pode. 

Tínhamos três versos, quando muito, nobres, expressivos, e 
verdadeiros: mas não tinha-mos sublime; aquelle sublime, que con
siste em huma grandeza escondida debaixo de huma certa precisão, 
e simplicidade, que he mais fácil a louvar, que a dizer. (...) » ( 17) 

O tradutor observa que tal depuração não pode deixar de ser aprecia, por muito 

«depravado» que seja o gosto do leitor; trata-se, pois, de regenerar o gosto literário de 

acordo com o exemplo raciniano. 

Ainda no âmbito desta cena I, Freire nota que Racine imitou muitos lugares dos textos 

sagrados (18) e toda uma fala de Joad «he um tecido de Escrituras», criador de uma especial 

beleza, não rara em Athalie: 

131 



« (•••) 

A magestade, e grandeza da palavra de Deo s escrita he que 
lhe dá toda a força, vehemencia, e elegância, que tem. Quan
to mais se lê, mais se arrebata, mas he tal o raro merecimento 
desta Tragedia, que esta falia ainda não he a melhor. (...) » (19) 

Já a propósito da cena II, o tradutor aponta, mais uma vez didacticamente, pensando 

nos «principiantes, ou os de gosto estragado», «hum perfeito modelo que imitar» quando se 

tratasse de pintar uma mulher zelosa da sua linhagem, da sua religião, mas naturalmente 

assustada. A referida passagem em que Joas instrui o auditório acerca das suas desgraças e 

dos seus motivos merece mais elogios: 

« (•••) 

Ai! que o fatal estado, em que o piedoso Senhor me offerece-
o, etc.Esta passagem he verdadeiramente admirável, não só pela 
Poesia, e pela verdade da pintura, mas pela arte, com que está in
troduzida (...).Por esta narração se vem a conseguir, que todos se 
enterneção pelas infelicidades deste Príncipe, e se interessem, antes 
de o ver, pela sua restituição ao Throno. (...) » (20) 

Autêntico advogado de defesa de Racine, Freire responde a um crítico que salientou 
a inconsequência dos conselhos de justiça, dados pelo Sumo Sacerdote a Joas que «veio 
depois a ser Príncipe iniquo».Contudo, acrescenta o tradutor, tal crítico não atentou no que 
Racine «logo advertidamente faz dizer o Summo Sacerdote» e que garante a realização da 
sua súplica: a conservação da geração de David e a restituição do seu poder, de que Joas foi 
um instrumento divino (21). Continuando a censurar outras desatenções ao tal crítico zeloso 
que também não aceita que o Sumo Sacerdote chegue a pedir a Joad a morte de Joas, «pois 
que em nenhum caso he permittido desejar a morte ao seu Soberano», Freire replica que Joad 
«por nenhum modo deseja tal morte; mas com zelo santíssimo pede a morte temporal de 
Joas(...)» (22). 
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Ao comentar a cena IV, o tradutor regista que «Racine neste lugar se lembra do 

Édipo de Sophocles», com os componentes do Coro coroados de flores em sinal de alegria, e 

nota na fala de Josabel uma ternura inexplicável, «propria de huma mulher, que não profere 

palavra, que não venha de hum peito opprimido» (23). Freire considera igualmente a 

semelhança deste coro especialmente com o salmo 18 de David e salienta que este «passa 

entre os Francezes por huma das suas melhores cousas em Poesia Lyrica».0 tradutor regista 

o seu cuidado em nacionalizar o verso, usando «em algumas partes de diversos 

hendecasylabos ou (como dizem) de arte maior», que valorizam a musicalidade e deleitam o 

auditório, e acentua o seu empenho em dar «mais alguma Uberdade à penna», adaptando o 

coro ao gosto poético português (24). 

Com efeito, numa tradução feita quase rigorosamente verso a verso (25), destaca-se 

o afastamento de Francisco José Freire na tradução do coro da cena IV, respeitando 

essencialmente o seu conteúdo.Os excertos seguintes, analisados contrastivamente, são bem 

representativos do procedimento tranformador de Freire: 

« (•••) 

O mont de Sinai, conserve la mémoire 
De ce jour à jamais auguste et renommé, 

Quand, sur ton sommet enflammé, 
Dans un nuage épais le Seigneur enfermé 
Fit luire aux yeux mortels un rayon de sa gloire. 

Dis-nous, pourquoi ces feux et ces éclairs, 
Ces torrens de fumée, et ce bruit dans les airs, 

Ces trompettes et ce tonerre? 
Venoit-il renverser Tordre des élemens? 
Sur ses antiques fondemens 
Venoit-il ébranler la Terre? 

(...) » 

cf. 

«(...) 

Montanha de Sinai: 
Conserva a memoria 
Daquella augusto, e memorável dia, 
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Em que o Senhor cercado, 
Do mais denso nublado, 
Fez, que em teu cume ardente 
Resplandecesse hum raio de sua gloria 
Aos mortaes olhos de assombrada gente. 

Dize-nos a causa 
Porque tantas settas 
De fogo furioso, 
Porque tantos globos 
De fumo espantoso, 
Trovões, e trombetas. 
Os aéreos campos 

Enchião de horror? 
Vinha Deos transtornar dos Elementos 

A serie inalterável, 
Ou a terra mudável 
Abalar dos antigos fundamentos ? 

(...) »(26) 

Para além da alteração do verso, é de registar o apagamento de «à jamais», a 
anteposição do qualificativo «augusto» e «memorável», o sujeito revelado antes dos 
complementos circunstanciais, retirando efeito de ambiente, a revelação do raio de luz antes 
do destinatário « yeux mortels», sem a «assombrada gente», traduzidos por excesso.Assim, 
temos a expressividade das «setas», em vez de relâmpagos, a necessidade da sobrecarga 
adjectiva do «furioso», e já não só «fogo». Se é de aceitar «globos de fumo» para traduzir 
«torrens de fumée», parece ainda excessivo o adjectivo «furioso» para o qualificar. Há como 
que um acréscimo de efeitos especiais, bem ao ^ s t o barroco, em que os «trovões, e 
trombetas, com posições de resto invertidas», enchi de horror, não os ares, mas os «aéreos 
campos». O tradutor acrescenta também um qualificativo à «serie» dos Elementos e transpõe 
poeticamente a ordem mais linear do verso francês, omitindo o sujeito que, em francês, é 
simplesmente «il», mas, na tradução, passa a ser mais respeitosamente «Deos». 
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Racine é também, no âmbito do comentário feito à oena I do Aeto II, elogiado por 

saber «eom tanta attenção pmtar os eostumes» noutras tragédias e, por excelência os dos 

Hebreus, em Athalie (27). 

Quando, na cena II do Acto II, Josabet teme que lhe tirem Joas da sua protecção 

para o matarem, o tradutor delicia-se com a autenticidade deste retrato do temor feminino, 

eximiamente pintado pelo tragediógrafo francês: 

« (.-) 
Ah! que dos nossos braços vem arrancallo,etc.Que vivamen
te está retratada a natureza nestes poucos toques! Josabet não 
pôde vencer os seus sustos: conhece a fraqueza do seu sexo, 

(...)•» (28) 

Na cena IV, Athalia exalta as qualidades de Abner, enquanto guerreiro: «Abner a le 

coeur noble, et qu il rend à la fois / Ce qu il doit à son Dieu, ce qu il doit à ses Rois.» Freire 

mais uma vez sublinha, a este propósito, a concisão sentenciai de Racine: 

«(...) 

Em poucas palavras não se pôde fazer maior elogio a hum 

homem, que professa as armas.Racine he abundante destas ex

pressões, que dizem muito em pouco. (...)» (29) 

Subtil Racine consegue lembrar ao auditório, por modo engenhoso, «que o lugar da 

Scena he sempre o mesmo, circunstancia preciosissima para o verosímil Dramático» (30), na 

cena V do Acto II. Mais do que um lugar comum de Poeta, o sonho de Athalia, nesta mesma 

cena afigura-se necessário, conforme nota Freire, e serve para a introduzir no templo desse 

Deus «de que era declarada inimiga» (31). Depois de defender pontualmente a opção 

censurada do dramaturgo em vest, J o . com a cor das vestes dos Levitas (32), o tradutor 

salienta as proezas do sonho da cena III, apesar do crítico francês «que teve este sonho pela 

cousa mais defeituosa deste Drama»: 

« (...) Lea-se huma, e muitas vezes toda esta falia de Athalia, e 
quanto mais se 1er, mais se admirará a summa viveza de suas 
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pinturas, o véhémente, e vario de seus affectos, a soberba, a 
jactância de suas expressões, e os diversos toques de fina Po
esia, que estão semeados por este discurso (...)». (33) 

Na cena V, o diálogo entre o Sacerdote apóstata e o militar zeloso resulta igualmente 
«sem controvérsia excelente», essencialmente pelos caracteres que invertem argumentos: «o 
Sacerdote falia como guerreiro, o guerreiro como Sacerdote» (34). Atento aos tipos 
psicológicos, Racine põe Mathan «a adivinhar», aparentemente sem fundamento, como dirá o 
mesmo crítico, mas Francisco José Freire observa que é próprio dos usurpadores e dos seus 
ministros terem permanentes temores (35). São várias as exclamações de Freire para exprimir 
o seu apreço pela cena VII de Athalie: 

« (...) 
Esta Scena he certamente huma das mais prodigiosas desta Tra-

gedia.Nas antigas facilmente não se lhe achará igual. Que simplici
dade, e innocencia reluz nas respostas de Joas! que calvitações se 
descobrem nas perguntas de Athalia! Que anciãs combatem occul-
tamente o coração de Josabet! (...) » (36) 

Freire vai mais longe e afirma que «he Scena esta, que quanto mais se lê, mais admira», 

pois que o auditório treme com as perguntas insidiosas da «Rainha barbara» e as respostas 

inocentes e perigosas de «hum Menino de oito anno s que aumentam o susto do público, 

enternecido pela ansiedade de Josabet (37). Exímio, o tragediógrafo sabe usar da hipérbole 

na pintura de «Athalia allucinada do seu furor», que não ameaça com setenta mortes, mas 

aumenta-as para oitenta (38). 

Desta mesma cena VII é de destacar, ainda, segundo Freire, «a pintura do detestável 

caracter» de Athalia, exemplo a seguir para os depuradores do gosto: 

« ( - ) 

De não sei que Profetas revoltosos, etc. (...) Toda esta falia de 
Athalia he obra de grande Mestre.Huma soberba, huma vingati

va, e huma impia não podia fallar de outro modo .Não ha aqui pa
lavra, que não seja huma cor viva para bem exprimir a pintura do 
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seu detestável caracter.Quem disser, que este lugar he hum dos me

lhores, em que falia Athalia, mostra, que sabe julgar, e que não ap-

prova as declamações prolixas, que em casos semelhantes se achão 

nos Dramas de gosto corrupto. (...)»• (39) 

Quanto ao coro deste Acto II, na cena IX, o tradutor sublinha a sua delicadeza, própria 

das meninas que cantam, respeitando a moral mais rigorosa: é passageira a glória dos ímpios, 

pois serão eternos os seus tormentos perante a cólera de Deus (40). Francisco José Freire 

adverte, de resto, que pode não ter igualado na tradução «todas as bellezas do Original» e, na 

verdade, a versão portuguesa sobrecarrega a singeleza do original raciniano, como facilmente 

decorre do confronto da primeira estrofe do coro: 

« ( - ) 
Quel astre à nos yeux vient de luire? 

Quel sera quelque jour cet Enfant merveilleux? 

Il brave le faste orgueilleux 
Et ne se laisse point séduire 
A tous ses attraits périlleux. 

(...) » 

cf. 

«(...) 
Que Astro he este luminoso, 
Que os nossos olhos admirão! 
Que será na adulta idade 
Hum menino tão famoso, 
Que o fasto, e vaidade 
Despreza animoso, 
Nem deixa vencer-se 
Dos vãos incentivos 
Desses attractivos 
Perigosos bens. 

(.-)» (41) 
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O verbo «luire» dá lugar ao adjectivo «luminoso» e ao verbo «admirar», a vaguidão do 
«quelque jour» transforma-se na pesada precisão da «adulta idade», para além do menino 
«merveilleux» passar a ser «tão famoso».Como se não bastasse, o tradutor acrescenta outro 
adjectivo, «animoso», e desdobra o «faste orgueilleux» em dois substantivos.A simples 
conjunção coordenada copulativa «et» é substituída pela partícula enfática «nem» e «tous ses 
attraits périlleux» multiplica-se em «vis incentivos / desses attractivos / Perigosos bens.» 

O primeiro comentário ao Acto Terceiro incide sobre a motivação da entrada e saída 
de actores em cena, factor essencial de verosimilhança, como bem observa Freire: ao 
contrário de muitos outros dramaturgos, inábeis neste particular, Racine, em Athalie, «busca 
sempre motivo para os Actores entrarem, e sahirem de qualquer Scena» (42).Quando, na 
cena Hl deste mesmo Acto, Mathan confessa a Nabal a sua malvadez, aparentemente 
introduz ^verosimilhança nesta tragédia, já que, como criticaram «la Mothe no seu Discurso 
sobre a Tragedia, e na de Monsieur Fontenelle nas suas Reflexões sobre a Poética», é pouco 
natural que um monstro se reconheça enquanto tal perante um amigo, tanto mais que «no 
theatro ( diz la Mothe) hão de se pôr homens, e não monstros». Solidário com Racine na sua 
própria defesa, o tradutor considera que dado existirem muitos destes monstros na História, 
o Teatro deve integrá-los na sua plêiade de caracteres, para além de que nada há de 
inverosímil, continua Freire, num malvado que se confessa a outro igual, ainda que as 
confissões de remorsos de Mathal se afigurem mais inverosímeis (43). No entanto, mesmo 
estas «são cousas necessárias no Theatro, sem as quaes não poderia o auditório saber o que 
passa no interior de certos Actores», conferindo, assim, Racine «maior luz à Acção», bem 
encaminhada em todos os seus lances (44). 

Na cena VII, a segunda fala de Josabet, finíssimo retrato de mãe protectora do filho 

até às últimas consequências, merece, por parte do tradutor, um dos elogios mais enfáticos e 

emocionados deste livro: 

«(.. .) 

Quanto pude, insensível me fiz, etc. Esta falia de Josabet he 
tão maravilhosa, que só o mesmo Poeta, que a compôz, a po
deria dignamente illustrar.Que ternura de affectos ha, que nel-
la não vejamos pintados com a maior viveza? Em que idéas não 
dá o seu extremoso amor, para que Athalia não chegue a sacri
ficar á sua vingança a vida de Joas? Eu não sei, que se possa re-
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tratar huma mãi com cores mais naturaes. Ao seu amor não se 

propõe difficuldade alguma; quer arremeçar-se a todo o perigo, 

para pôr em salvo aquelle, a quem já dera a vida. Esta anciã não 

a deixa discorrer nos descontos que havia em confiar Joas do po

der de Jehú; e só considera no que se lhe afigura util para a vida 

do seu querido menino. Lease huma, e muitas vezes este excellen

te lugar, como hum dos mais patheticos, que tem a Poesia Trá

gica. (...)» (45) 

Este convite para uma leitura incessantemente repetida desta passagem parece 

inexcedível.Contudo, o discurso de Freire prossegue na sua paixão, desta feita a da resposta 

de Joad, discurso do zelo e autêntico claro-escuro pictural, no conjunto do diálogo. Regressa 

ainda o deslumbramento emocionado à pena do tradutor: 

« (•••) 
Eis aqui tens, Sabedoria Eterna, etc. Esta falia absolutamente 
não se pôde 1er sem lagrimas. Só ella bastava para se fazer digno 

juizo do sublime merecimento de tão grande Poeta, que são mais 

as vezes que excede, do que imita, os antigos Trágicos. Entre el

les não sei, que haja hum lugar tão terno, tão sublime, e tão pa-

thetico. (...)» (46) 

Adiante, o tradutor sublinha o aproveitamento feliz que Racine faz dos versos 

proféticos de Racine, «reluzindo» aqui «huma grandeza, e sublimidade tão nova «graças, por 

hum lado, ao «finissimo juizo» do tragediógrafo francês, mas também à majestade inerente à 

palavra de Deus (47).No que respeita ao coro da scena VIII, Freire acentua a reputação de 

excelência que os coros de Athalie e de Esther têm , em França: 

« (...) Não especificamos as suas bellezas, ou seja na suavidade do 
metro, ou na pureza da dicção, ou na força da sentença: bastará 
dizer com todos os bons Francezes, que a sua Lyção não tem exem
plares mais dignos de imitação do que os Coros da Athalia, e de 
Esther. (...) » (48) 
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Fino, Racine consegue até que as personagens desta tragédia estejam em acção, 
mesmo não estando em cena, como acontece aqui enquanto o coro canta (49). Para além do 
tragediógrafo conservar admiravelmente os caracteres de Josabet e de Joad, este último usa 
de uma rara habilidade para, ao falar com Joas, se aperceber «se ha nelle aquellas máximas 
dignas de hum Rei, que ha de occupar o Throno de David», de resto instrutivas para um 
qualquer bom Príncipe, conforme Francisco José Freire bem salienta (50). Ainda 
comentando os ternos conselhos de Joad a Joas, «solida instrução para hum Principe 
mancebo», aliás sem nenhuma ameaça para o contexto político português, Francisco José 
Freire chama a atenção para o facto desta tragédia não ter grandes sentenças, dado que 
Racine, ao contrário dos trágicos de-xòaixa esfera», sabe pôr a moralidade em acção (51).A 
esta qualidade se liga igualmente a dimensão profética, e já não só histórica, desta tragédia, 
de resto muito censurada, como Freire sublinha, pelo tal «Critico Francez, tantas vezes 
allegado», e erradamente: deste modo, Racine elevou «a attenção do auditório a objecto mais 
alto, do que a gloria temporal da descendência de David, e do Povo Hebreo (...)» (52). 

Os comentários do tradutor ao Acto V abrem com a exaltação superlativa de Racine, 

a propósito de uma fala de Zacharias da cena I: 

« (•••) 

Do ferro impio, etc. (...) Toda esta narração de Zacharias he 
hum perfeito modelo de narrações energicas.Todo o juiz de bom 

gosto lhe ha de dar aquelle mesmo sobido valor, que tem dado a ou
tros insignes lugares desta Tragedia: porque aqui a variedade dos af
fectas, a viveza das imagens, a ternura do pathetico, e os voos da fan
tasia são verdadeiramente maravilhosos, especialmente onde introduz 
Zacharias a seu pai, reprehendendo aos Levitas. Se esta breve falia não 
tem em si grandeza de pensamentos, e força de expressões, onde se a-
charão estes tão raros requisitos. (...)» (53) 

Acerca da cena VII, o tradutor retomará o elogio de Racine praticamente nos mesmos 

termos: 

« (...) Quanto mais se examina esta tragedia, mais se admira a bella or-
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dem, com que humas causas dizem relação a outras.Esta falia de Is

mael propômo-la como hum perfeito modelo de narração véhémente, 

enérgica, e ornada. Nella a belleza das imagens, e comparações, he i-

gual á dos diversos affectos. (...)» (54) 

À maneira de conclusão, Francisco José Freire esclarece que os seus comentários, 

verdadeiro hino a Racine, acrescentaram às observações do filho do trágico notas sobre a sua 

tradução e sobre «as muitas, e exquisitas bellezas Poéticas» de AthaUe com o intuito 

didáctico de «formar o bom gosto da verdadeira Poesia Trágica à estudiosa Mocidade 

Portugueza» (55).Combatido na aparente incorreção da sua ilustre tragédia, Racine destaca-

se, desde cedo em Portugal, por um universal conhecimento do humano, uma ordem 

profunda da verdade. 
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NOTAS: 

(1) LUSITANO, Cândido, Athalia: Tragédia de Monsieur Racine, Lisboa, Off. da Academia das Ciências, 1783, 

Com Licença da Real Mesa Censória, pp. XVII e XVIII.Aqui continua Lusitano: « De outro modo aumentando-

se os objectos da compaixão e do terror virão a destrair-se estes afectos e a impedirem-se uns a outros de sorte 

que pela multiplicidade virão a perder a força, a não fazer algum efeito.» 

(2) Idem, ibidem, p.XVIII.Em termos de unidade de tempo, Lusitano considera a perfeição desta tragédia, pois 

«a medida do tempo da Acção não é diversa da do tempo de duração do espectáculo» .Na página XIX, explica a 

rigorosa aplicação da exigência da unidade de lugar que reúne todas as personagens naturalmente ou com 

justificação explícita no átrio do Templo. 

(3) Idem, ibidem, p.XTX.Ainda nesta página concorda o autor com a intervenção do Coro enquanto «parte da 

Acção» e revelador dos «Juízos do Céu na inspiração da Profecia.» 

(4) Idem, ibidem, p.XX. 

(5) Idem, ibidem, p.XXL 

(6) Idem, ibidem, p.XXII. 

(7) Idem, ibidem, pp.XXII-XXIII. 

(8) Idem, ibidem, p.XXV: « (...) bem natural é que fale em termos expressivos, nobres e cheios de energia: e isto 

também não só porque presenciam o que refere, mas por ser mui próprio dos anos verdes contar as coisas com 

toda a miudeza, entendendo, que se assim o não fazem, não se perceberá bem o que querem dizer.» 

(9) Idem, ibidem, pp. XXVI-XXVII.Nestas páginas é evidente o assombro do tradutor perante a perfeição destas 

cenas. 

(10) Idem, ibidem, p.XXVII. 

(11) Idem, ibidem, p.XXVffl. 

(12) Idemibidem, p.XXVIII. Aqui continua: «Outras muitas coisas se poderiam observar assim no artificio das 

Cenas todas, como nos diálogos; mas como temos ponderado as principais, deixamos as outras para as Notas que 

faremos em benefício dos pouco inteligentes, observando toda a arte e deUcadeza desta grande tragédia, quanto 

cabe em nossas poucas forças.» 
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(13) Idem, ibidem, p.XXIX. Em matéria rimática, observa aqui Lusitano que «os Franceses se não vão pelo 

nosso caminho (o do verso solto) e se prendem aos seus Alexandrinos, é porque não podem e os seus melhores 

Poetas são os mesmos que o confessam. Se se tira a rima aos versos Franceses tira-se-lhe o seu bordão e 

forçosamente hão-de cair (...) ». 

(14) Idem, ibidem, p.XV. 

(15) Idem, ibidem, pp. 2-4: « (...) Pelo contrario na presente Tragedia começa logo o Poeta por hum modo 

maravilhoso, natural, e inseparável da Acção a instruir o seu auditório não só dos caracteres das principais 

Personagens, e das infelicidades dos Judeos, gemendo debaixo do jugo de uma mulher Ímpia, e homicida da 

descendência de David (...) ». 

(16) Idem, ibidem, pp. 8-12. 

(17) Idem, ibidem, pp. 12-14. Na página 12, lê-se: « (...) Na verdade não haverá homem de gosto tão depravado, 

que ao 1er este verso, como remate dos três antecedentes, não sinta nelle huma certa magestade, e grandeza 

incomparável, unida a hum dizer simples, que parece que facilmente lembraria a outro (...)». 

(18) Idem, ibidem, p.16. 

(19) Idem, ibidem, pp. 18-19. 

(20) Idem, ibidem, pp. 25-26. 

(21) Idem, ibidem, pp. 29-31. 

(22) Idem, ibidem, pp. 31-32. 

(23) Idem, ibidem, p.35. 

(24) Idem, ibidem, pp. 39-41. Na página 39, Freire nota: 

« (...) Nós para traduzirmos, démos alguma Uberdade á penna, afastando-se da idéa do theatro 

Grego, e da metrificação Franceza, para assim o fazermos accomodado á nossa musica, a qual 

he de um gosto totalmente diverso, do que tem o theatro Francez nos seus Coros, e do que ti-

nhão os Gregos (...) ». 

(25) Idem, ibidem, pp. 18-19 e pp. 22-23, em confronto. Na verdade, constata-se facilmente, por um lado, o 

carácter mais analítico da língua portuguesa, facto que alonga a tradução, e, por outro lado, aqui e ali, a versão 

portuguesa é mais enfática, para já não falar na métrica: 
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« 0 jour heureux pour moi!» 
cf. 

« O para mim alegre, e fausto dia! » 

« Hélas. (...) » 
cf. 

« Ai infeliz de mim.» 

(26) Idem, ibidem. Acto I, cena IV, pp. 38-39. 

(27) Idem, ibidem, p.47: « (...) Se o poeta nas outras suas Tragedias, em que tirou o argumento da Historia 
Grega, ou Romana, soube com tanta attenção pintar os costumes destas Nações, neste Drama ainda se faz mais 
louvável este seu cuidado, exprimindo-nos os costumes dos Hebreos, quaes os lemos nas Sagradas Letras, ou nos 
seus Expositores.Se nós houvéssemos de apontar todos os exemplos desta sua escrupulosa exacção, faríamos hum 
longo commentario, que não conviria à pequenez de huma Tragedia (...) ». 

(28) Idem, ibidem. Acto II, cena II, p.51, onde continua: « (...), e por mais que o conforte o Esposo, qualquer 
cousa, que houve, he hum motivo para temer a morte de Joas.Tantos são os seus temores, que chega a confessar 
a Joad, que sempre fugia de ver a Joas, com medo que as suas lágrimas viessem a estragar o segredo.» 

A passagem elogiada é a seguinte: 

« (-) 
Josabet. 

Ah, de nos bras sans doute elle vient Y arracher, 
Et c'est lui qu'à l'autel sa fureur vient chercher. 
Peut-être en ce moment l'objet de tant de larmes... 
Souviens-toi de David, Dieu, qui vois mes alarmes. 

(...) » 

Na tradução deste último verso, Freire acrescenta a «Deos» o qualificativo piedoso» seguramente 

para enfatizar a prece. 

(29) Idem, ibidem. Acte II, scène IV, pp. 54-55, em nota. 

(30) Idem, ibidem, p.56, em nota: 
« Senhora, aonde te encontro, eíc.Mathan justamente fica atónito de achar a Atha-

lia no continente de Templo; e este seu espanto serve engenhosamente para o au

ditório reflectir, (...)». 

(31) Idem, ibidem, pp.58-60, em que o tradutor observa: «Daqui se vê que naturalmente entrou no Templo, para 

ver se o podia aplacar».Na página 48, acerca deste sonho de Athalia, observa elogiosamente: 
« E chega hum sonho a molestar-me!, excelente reflexão, a que chamarei 
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pincellada Virgiliaiia.» 

(32) Idem, ibidem, pp. 62-63: « (...) Creio, que por sinal de distinção da idade de Joas, he que o Poeta o finge 

vestido da mesma côr.Tem havido criticas neste ponto, e não parecem justas.» 

(33)Idem, ibidem, pp. 64-65. Os argumentos deste crítico são os seguintes: 
« (...) a primeira, porque elle justifica as suspeitas de Athalia a respeito de Joas: e a segun

da, porque sendo Deos o author deste sonho, não se sabe qual seja o seu fim.Póde parecer, 
que fosse a favor da Rainha, pois que a ânsia do perigo, que lhe propoem.Mas á futilidade 
destes reparos respondeo já o sábio Racine, filho do nosse illustre Trágico (...).» 

(34) Idem, ibidem, pp. 68-69. 

(35) Idem, ibidem, pp. 70-71, onde Freire aduz ainda outras razões, concluindo: 

« (...)Tudo isto junto he o que basta para hum péssimo, e ardiloso Ministro suspeitar de algu

ma conjuração, ou suppondo o Menino descendente de David, ou filho do mesmo Joad, 

ou de qualquer outro. (...)» 

(36) Idem, ibidem, p.72. 

(37) Idem, ibidem, pp. 74-75. Nesta mesma cena, Racine não se esquece de pôr Josabet a lembrar a tema idade 
de Joas, facto que haveria de atenuar a ira da rainha.Freire regista que «esta satisfação era aqui summamente 
necessária, e com facilidade esqueceria a outro Poeta, que não fosse tão advertido como Monsieur Racine.» 

(38) Idem, ibidem, pp. 84-85. Aliás, logo de seguida, Freire salienta a «nobre hyperbole para exprimir vivamente 

a crueldade de Jehú, e a furiosa paixão de quem falia » e conclui: «O Poeta não podia explicar com mais 

felicidade a presteza desta acção: com tanta promptidão se cumprio o mandado de Jehú, que as mortes de tantos 

Principes se executarão de hum só golpe.» 

(39) Idem, ibidem, pp. 86 - 87.Em seguida, Freire defende novamente Racine, notando que na fala de Athalie, 

«Queria ver, e vi», não há «escuridade»: a rainha queria falar «nestes termos quasi mysteriosos» mas que «são 

mui fáceis a penetrar». 

(40) Idem, ibidem, pp. 92- 98.Nas páginas 97- 99, Freire observa: 
« (...) Provera a Deos, que todos os Coros da Tragedia se occupassem em tão importante mo-

raLElla então seria não só licita, mas summamente proveitosa. E se também os Coros dos Gre

gos dissessem igualmente, como os desta Tragedia, relação ao argumento, não terião a nota 

de escuros.» 
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(41) Idem, ibidem, pp. 92-93. O juízo que fazemos da tradução deste excerto pode ser aplicado ao conjunto da 
tradução do Coro, isto é, de toda a cena IX: multiplicam-se os adjectivos e os mais vagos, no original francês, 
dão lugar a outros mais solenes, que não surgem isolados. Na página 94, por exemplo, o verso «Puisse-tu, 
comme lui, consoler Israel!» é traduzido por «Praza a Deos que sejas, / Como elle, a alegria / Do triste lsrael».0 
que se segue fala por si: 

« (-) 
O bienheureux mille fois 
L'Enfant que le Seigneur aime, 

Qui de bonne heure entend sa voix, 
Et que ce Dieu daigne instruire lui-même! 

cf. 

« (-) 
Oh mil vezes feliz esse Menino, 
Objecto singular do Amor Divino! 

Que nos seus tenros annos 
A voz de Deos entende, 

Elle mesmo aprende 
A dar-nos documentos soberanos. 

(...)» 

Aplicar as mesmas criticas à tradução de todo este Coro alongaria inutilmente este texto. 

(42) Idem, ibidem, pp. 104-105. Acerca da cena III deste mesmo Acto II, Freire sublinha que Racine atenta 
igualmente a outros pormenores psicológicos, como seja o de Nabal chamar «illustre» a Mathan para melhor o 

mover: 
« Estas cousas, que parecerão a outros de pouca entidade, só lembram a hum grande 

Poeta, que sabe bem a linguagem da Natureza.» 

(43) Idem, ibidem, pp. 113 - 1 ló.Na página 114, Freire interroga, em defesa de Racine: 
« (...) E assim que muito he que dous malvados desta casta communique hum a outro 

o que sente em seu coração? (...)» 

(44) Idem, ibidem, p.l 16. 

(45) Idem, ibidem, pp. 127-128. Nesta mesma cena, pp. 132-133, Freire sublinha novamente o sublime raciniano, 

fundado na simplicidade de umas sucintas palavras, que contraria as longas exclamações, citações das 

Escrituras, acusações várias, marcas de estilo de «hum Poeta de gosto corrupto». 

(46) Idem, ibidem, pp. 134- 135. 
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(47) Idem, ibidem, pp. 140- 141. Nesta última página, Freire nota ainda: « (...) O saber usar delia com felicidade 

não he pouco louvor para o Trágico Francez.» 

(48) Idem, ibidem, pp. 142-143. Ainda que na tradução deste Coro se constate a mesma tendência de Freire para 

uma multiplicação de adjectivos, o certo é que parece que o tradutor se esforçou em imitar a tal simplicidade 

raciniana, garantia da «força da sentença». 

(49) Idem, ibidem, pp. 148 - 149: 
« (...) Emquanto o Coro cantou, o Summo Sacerdote ( segundo refere a Escritura) esteve 

repartindo entre os Levitas as armas de David, e Josabet dispondo o demais neces

sário para a Coroação de Joas: (...) o que não se acha facilmente em outras Tragedi

as. (...)» 

(50) Idem, ibidem, pp. 152 - 153.Na página 155, Joas diz: 

« (-) 
Joas 

O mesmo Deos o disse: hum Rei prudente 
Não poem a segurança nas riquezas; 
Teme a Deos seu Senhor; os seus preceitos, 
Seus severos juizos, seus decretos, 
Sempre a seus olhos tem presente, e nunca 
Opprime seus irmãos com pezo injusto. 

(...) » 
É ainda interessante registar que quando o tradutor não tem convicção suficiente para defender Racine, 

como na página 159, quanto ao emprego do adjectivo «desgraçado» aplicado ao Príncipe, não o faz e conclui: 
«Porém como estas razões não chegão a defender o Poeta, não usamos na tradução do dito epitheto.» 

(51) Idem, ibidem, páginas 164, 165.Na página 164, o tradutor observa: 

« (-) 
E perdoa as lagrimas, etc. 

Este passo deve ser hum dos mais ternos para o auditório, ou leitor, vendo 
derramar lagrimas a hum homem tão austero, e de hum coração tão constante. (...) » 

Esta concepção do povo enquanto fera irracional a amansar, muito corrente no século XVIII, está 
também patente na página 165 desta versão portuguesa: 

« (...); que o vil povo 
Só nasceo para prantos, e fadigas, 
E merece, que o seja hum férreo jugo, 
Porque se o não opprimem, cedo, ou tarde 
He elle quem opprime. (...) ». 
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(52) Idem, ibidem, pp. 170-171.Nas páginas 173, 174 e 175, Freire aduz mais argumentos que favorecem a dita 

pertinência. 

(53) Idem, ibidem, pp. 186-187. 

(54) Idem, ibidem, pp. 214-215.Trata-se da seguinte fala de Ismael: 
« As mulheres, os velhos, os meninos, etc.» 

(55) Idem, ibidem, pp. 222-223. 
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MANUEL DE FIGUEIREDO E OS MODELOS FRANCESES: 
a medida desmedida 

«(...) Molière nest pas un poète de cabinet: il se 
situe dans le siècle; (...) Ce comédien ne reconnut 
qu'un maître: le public (...). C'est une vue superfi
cielle du théâtre que celle qui consiste à y voir criti
quer les défauts et flétrir les vices (...). » (1) 

O notável estudo de José Oliveira Barata, APoétic, de. Manuel de Jngugredo, 
perspectiva lucidamente o papel deste fecundo dramaturgo no projecto arcádico de reforma 
do teatro portnguês.Sem cair na tentação erudita de pôr nos píncaros um autor (ousanamos 
dtzer justamente esquecido para os que não são investigadores?), abundante mas dtscreto, 
Oliveira Barata rectifica a posição deste criador no panorama do nosso teatro setecenttsta, ao 
valorizar «a aparente lateralidade de autores como Manoel de Figueiredo » que «não nos 
podem iludir quanto à importância do que nos révélant». Importa analisar essa escrtta 
enquanto «sensível sismógrafo das inquietudes do espírito», testemunho activo das tensões de 

u m tempo histórico ainda hesitante em expressões estéticas menos purificadas, unprectsas e 
contraditórias (2). Na verdade, este Oficial Maior da Secretaria de Estado dos Negóctos 
Estranged e da Guerra confron,a-se com a quietude de uma vida burocrática aguada so 
pela « conmsão e escuridade» das suas ideias que, pretendendo dar forma â preocupação 
arcádica de fortalecer o teatro nacional, engendram «uma dramaturgia sem expressão 
cénica», como sublinha atada Oliveira Barata (3). Incapaz de «faire passer la rampe» às suas 
peças desde a experiência tormentosa de 6 de Março de 1774, quando a comédia O^Pengos 
aaEduKão sobe à cena no Teatro do Bairro Alto, o pastor árcade Lvcidas Cynttao ferto 
dramaturgo encon.rar-se-á definitivamente divorciado das p.ateias - ainda que Oitaumho 
tenha constituído orna cedência ao fácil gosto do público - , até pela novidade Raturante, 
segundo julgará, da sua expressão dramática, qne a própria perp.exrdade epocal se 
encarregará de deixar adormecer. 
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Na verdade, em 1766, já Correia Garção havia esmorecido perante as pateadas com 
que um público habituado aos repertórios espanhóis e italianos recebia o seu Teatro Novo. A 
cena lisboeta não se identificava com as preocupações didácticas de um Gil Leinel perante um 
Artur que vota pelo teatro espanhol - «As comédias de Calderón, Moreto, / Candamo e 
Salazar, isso não presta? (...)»-, recebendo mal a lição do defensor de um novo teatro: 

« (•••) 

Gil: Errado vai quem julga que o teatro 
Só para divertir o povo rude 

Dos antigos poetas foi achado. 

(...) 

Pode nele ensinar-se à mocidade 
Guardar as santas leis, a fé devida 
À cara pátria, ao príncipe, aos amigos. 
Pode nele mostrar-se quanto é feio 
O pálido semblante da cobiça, 
Da avareza infeliz da triste inveja. 

(...)» (4) 

Fazendo coro com Garção na vontade de restaurar o «português teatro, / 
Desagravando a casta língua nossa / Dos aleives que sem razão lhe assacam», Manuel de 
Figueiredo incorrerá também em certa fraqueza dramática, a que Garrett e Herculano se 
referirão, o primeiro vendo no dramaturgo «oiro de Enio com que fazer muitos Virgilios» e o 
segundo, transigindo, complacente, para com o «incansável» Manuel de Figueiredo (5). A 
inadequação desta obra dramática em relação ao público exprime, no seu essencial, a 
conflitualidade da própria sociedade pombalina, distanciada gradualmente da sua tradicional 
vida aristocrática para se impor burguesmente com inúmeras oscilações, e confirmaria, 
então, a um tempo, a impossibilidade epocal, de uma certa forma, e a incapacidade do autor 
em abandonar o seu escritório excessivamente teórico para garantir o êxito de um 
dramaturgo muito pouco homem de teatro. Ainda que Manuel de Figueiredo se solidarize, 
em tom de comprazimento, com um Molière que, segundo ele, teria visto as suas melhores 
comédias serem reprovadas pelo público (6), o certo é que, como René Bray observa em 
Molière, homme de théâtre, o sucesso do comediógrafo francês deve-se sobretudo ao facto 
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de ele transportar a sua experiência de actor, a prática do palco e da sua imediata 
dependência das plateias, para uma obra teatral perfeitamente adequada ao espírito da época 
e ao gosto do público (7). Neste sentido, Molière é fundamentalmente um dramaturgo-actor 
reputado e apreciado, ainda que ensombrado pelas polémicas que sempre atingiram as suas 
peças, no quadro do rigorismo contra-reformista que via nele um provocador diabólico. 
Trata-se, assim, mais de escândalo do que propriamente de insucesso, sendo a suas peças 
diferentemente compreendidas e aceites. Le Misanthrope, por exemplo, na sua sisudez auto-
reflexiva, recebeu um silêncio reticente por parte do grande público contemporâneo de 
Molière, habituado a uma gargalhada menos amarga.Parece, então, difícil aceitar esta 
afinidade no desgosto com que Manuel de Figueiredo se aproxima do ousado autor de Dom 
Juan: não querendo levar mais longe, neste mesmo plano, a comparação entre os dois 
dramaturgos, ao nosso Oficial Maior da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra falta-lhe evidentemente, por um lado, a praxis de actor e de encenador, e por outro 
lado, o génio que teria convertido o seu vasto Teatro num grande teatro, para já não falar da 
existência aventurosa do criador, nómada também de coração, voluptuosamente cúmplice da 
deriva do Rei Sol, obstinado na defesa da vontade livre, que Manuel de Figueiredo, flor 
envelhecida sem fruto, desconhecia.(8) 

Mas é sobretudo ao nível da teorização poética que Manuel de Figueiredo se faz eco 
de um complexo de influências inerentes ao nosso Setecentismo e, portanto, em grande parte 
necessariamente de matriz francesa. Aliás, era esse capital francês de novas ideias que deveria 
vir a educar o público, convertendo-o na plateia ideal de Manuel de Figueiredo, inexistente 
porque pertencia a um futuro que só a organização política podia ir mudando .Neste contexto, 
o corpus teórico exposto nos seus «Discursos» e nos seus «Prólogos» constituiria uma forma 
de didaticamente explicar esse saber a que faltava o poder de ser imposto e divulgado (9). 

Já nos cinco «Discursos» apresentados à Arcádia Lusitana, em 1758 (10), Manuel de 
Figueiredo dá conta do «deplorável estado» em que se acha a comédia, «a severidade com 
que foi banida», remetendo para toda uma tradição religiosa que amaldiçoou o teatro e viu na 
comédia um meio ambíguo e por isso perigoso de defender a moral, acabando por ser 
imoral(ll). Esta velha questão da finalidade morigeradora da comédia - « castigai ridendo 
mores» - é retomada por Figueiredo no sentido de reconciliar a boa comédia portuguesa com 
a religião, sustentando o que as Poéticas mais conhecidas da época instituíam: os episódios 
devem ser acompanhados da mais exacta verosimilhança e o poeta deve parecer «um copista 
moral da natureza». Antes de mais, o poeta não deve incorrer no erro, tantas vezes atribuído 
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a Molière, de dourar o vício, se não conferindo-lhe a aparência de virtude, pelo menos 
sugerindo uma certa sedução pelo pecado. Ao insistir em que a comédia é para todos, 
Manuel de Figueiredo faz questão de desenganar o espectador menos culto ou mais imberbe 
quanto àquilo que é, a seu ver, a virtude e o vício (12). Claro que, sublinha o autor, a virtude 
é condicionada pelo costume e «o que em Paris é civilidade, é desaforo em Portugal. O que 
ali é cumprimento, aqui é namoração» e, continuando num tom de antifrancesismo 
igualmente frequente na época, defende o respeito pelo «carácter de uma nação» contra a 
invasão das modas francesas: « (...) quando em evitar um mal caímos em outro pior como eu 
tenho visto em algumas casas honestas portuguesas que, querendo viver à francesa, 
escandalizam os mesmos amantes da liberdade». Afigura-se, assim, fundamental respeitar a 
decência e nunca repreender «um vício com a aprovação de outro» (13). 

No terceiro «Discurso» à Arcádia, aquele em que Figueiredo censura os poetas que 

introduzem o riso na tragédia e as lágrimas na comédia e, deste modo, não observam a 

distinção aristotélica elementar, obtendo produtos híbridos, refere-se o autor a Molière, a 

propósito do seu método para emprestar verdade ao ridículo das suas personagens: o 

dramaturgo francês tirava apontamentos sobre incidentes reais e registava histórias galantes 

de que se servia para construir enredos (14). Censurando a tendência portuguesa para o 

exagero que distorce a realidade, o autor lamenta a má qualidade das traduções que no seu 

tempo despromoviam originais elevados a versões degradadas: 

«(...) mova-vos, digo, a desterrar estes chamados graciosos o crédito da 
vossa pátria, o leres em letra redonda no princípio de uma tradução: dra
ma de Metastásio acomodado ao gosto do teatro português. Que ideia fa
rão os estrangeiros dos nossos teatros não vendo nestas composições que 
os sensabores graciosos? Como ficarão os desgraçados autores que pela 
tradução de suas obras é que provam o merecimento delas. (...).» (15) 

Na verdade, nem Cícero, nem Molière, dirá, escaparam ao «equívoco, hipérbole, 

provérbio e semelhantes belezas», o dramaturgo francês oferece «muitos caracteres mal 

seguidos», porquanto não resistiu à tentação de dar aos espectadores o que eles queriam para 

garantir sucesso.( 16) 
Já no quarto «Discurso» Manuel de Figueiredo apoia-se no «famoso Molière» para, 

juntamente com a prática dos italianos, a veneração que merecem «os nossos António 
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Ferreira e Sá de Miranda», defender a comédia em verso, apesar da «sólida filosofia inglesa» 

a olhar como um verdadeiro monstro» (17). Quanto ao número de actos que uma comédia 

deve ter, o teórico sustenta que não se deve cansar o espectador com cinco actos, mais as 

danças que suspendem o desenlace, tal como Molière recheou de «intermezzi» o seu 

Fâcheux(18). Mas as regras só são absolutas para os poetas medíocres e acrescenta que 

aprecia mais «uma cena dos monstruosos dramas de Shakespeare» do que os poemas 

regulares dos que nunca saberiam extravasar-se pela fantasia (19), incluindo-se Manuel de 

Figueiredo, ele próprio, no rol dos autores menores quando dirige estas palavras à Arcádia 

Lusitana. 
Ao reconstituir os diferentes momentos da criação do dramaturgo português, Maria 

Luísa Malato da Rosa Borralho, no seu trabalho minucioso sobre Figueiredo (20), enquadra 

estas dissertações no plano arcádico de reforma teatral que se julga então indispensável e 

apresenta uma cronologia das suas peças. Realmente o árcade não recebe grandes elogios 

dos seus pares, o que o desalenta até aos anos 70, época em que retoma o seu esforço 

criador. A 6 de Março de 1774 vai à cena no Teatro do Bairro Alto a peça Os Perigos da 

Educação, «e tudo leva a crer por um único dia», nessa «noite tormentosa» em que vê apupar 

as suas palavras, os seus esforços, os seus projectos de autor dramático, «para só dois meses 

mais tarde responder às pateadas com um «novo drama, desta vez (e talvez lembrando-se das 

Critiques... de Molière)», o denominado ironicamente 0_^_ramático Afinado (21). O 

«Prólogo», que escreve como «prefácio» aos primeiros dos três tomos em cuja ordenação 

teve directa influência, devia constituir um sistema estético-pedagógico assumidamente 

imperfeito e de penetração social lenta, como o dirá Figueiredo ao citar Fontenelle: 

«Ne nous imaginons pas que le vrai soit victorieux dès quil se montre; 

il Vest à la fin, mais il lui faut du temps pour soumettre les esprits.» 

Sendo a data presumível de publicação do Tomo I do Teatro 1773, tem razão Oliveira 

Barata quando afirma que «esse Prólogo funciona, na economia global de toda a produção de 

Manuel de Figueiredo, como uma verdadeira carta de intenções; um roteiro que 

consubstancia, em poucas páginas, as ideias mestras que iremos encontrar esparsas ao longo 

dos treze volumes da sua produção» (22). Desde logo, este texto, por assim dizer 

programático, nos oferece referências francesas para uma definição do teatro português que 

o dramaturgo visa conceber. Na sua intenção de escrever «dramas úteis e verosimeis», 
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lamenta não termos «nem a lição, nem o entusiasmo de outras Nações», lacunas responsáveis 

pelo fracasso perante um público vicioso e ignorante que lança o teatro nesse labirinto de não 

saber que autores seguir, o que imitar, num país em que a produção dramática vive de cópias 

grosseiras.Decidido a não fazer rir por oportunismo, invoca «os Molières, os Regnard», 

entre Plauto, Lope, Zamora e outros, para observar que as melhores peças de Molière foram 

as menos apreciadas: 

«Ah! disait-il, pourquoi ai-je été forcé d'écrire quelquefois pour le peuple? 
Que nai-je toujours été le maître de mon temps! Saurais trouvé des dénoue

ments plus heureux; f aurais moins fait descendre mon génie au bas-comique.» (23) 

Retirando esta citação de uma obra poética de Voltaire, Figueiredo admite querer analisar 
as comédias fáceis dos autores vivos com a mesma severidade com que Rousseau condenou 
LeMisanthrope.Sem saber se «há-de aumentar o número da Plebe ou diminuí-lo», conclui 
neste Prólogo que só quis escrever dramas úteis, fugindo às vezes aos preceitos de Boileau, 
pois os tempos são outros e só o futuro dirá se a sua Escola é ou não praticável no 

teatro.»(24). 
No «Discurso» que precede a comédia F^çola_daJfeidade, Manuel de Figueiredo 

recupera, como sempre acontecerá, a questão do decoro no teatro, noção essa que se 

relaciona com a abordagem do Amor e que varia de país para país.Daí que uma comédia 

possa ter um enorme êxito em Paris e ser um escandaloso insucesso em Lisboa, como o que 

aconteceria com I^ÇojuJmaginaire_ de Molière, só pelo título evitável na boca de qualquer 

boa menina lisboeta: 

«(...) E para mostrar com evidência o que digo bastará reflectir que a nenhu

ma Donzela, a nenhuma Dama será decente em Lisboa repetir o título de 

alguma das Comedias, que se representam em Paris. (...)» (25) 

Esta posição de português antigo para quem o pecado é estrangeiro, e, ao tempo 
particularmente francês, manifesta-se no próprio corpo da comédia E^œla_^Moddade, 
Realmente entre o Clarimundo, «filósofo e poeta» de «cérebro esquentado» e Cardenio, 
«velho e antigo», instala-se um confronto entre duas mentalidades. Clarimundo é, assim, 
cínico no que respeita o amor dentro do casamento, contrariando o mito do puro amor 
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português ao falar com o modesto estudante Androgeo (26). Mas é sobretudo em Perigosa 
Educação que Figueiredo alerta os pais portugueses para o risco moral que correm os seus 
filhos quando enviados para estudarem no estrangeiro. No Acto I, Escolástica lamenta que 
nada seja português na sua terra e que de nosso só tenhamos a basófia e a altivez (27). 
Guilherme compreende que os estrangeiros mandem para cá os filhos, o que não os impede 
de geralmente manterem a educação e as tradições nacionais em Lisboa, mas os filhos de 
Portugal vão para fora «ao Deus dará», justificando o ridículo a que outros países 
arrogantemente nos votam: 

«(...) todas as Nações nos atacam, mofam, zombam, 
Satirizam, nos racham, nos abrazam, 
Fazem-se o que não são (...)».(28) 

Quando regressam são «Marqueses, adamados, Epicuros», vêm com «o entusiasmo de 
Filósofos, vãos, desprezadores», cheios de francesismo e de referências vagas de obras 
estrangeiras mal assimiladas (29), como Diogo que alude afectadamente ao Télémaque de 
Voltaire ( ! ) para fazer a apologia das viagens enquanto fonte de instrução. O certo e que, 
conforme Guilherme salienta, à maneira de lição, mandar os filhos para fora é perdê-los 
quase a todos, e Teófilo (precisamente o portngnesíssimo amigo de Deus) é bem o coro 
conservador que acode, dizendo que «a escola (...) dos libertinos não tem aula amda em 
Portugal (30) Como Figueiredo nota no «Discurso» que antecede esta comédta, ha que 
evitar «as puerilidades, com que entram os Moços na sua Pátria; principalmente na volta da 
viagem de Paris», neste texto claramente identificada com «o centro da mtptedade e da 
dissolução», até porque a Reforma de Estudos qne Portugal havia organizado anulana, 
segundo crê, o interesse de uma deslocação tão perigosa (31). A forte reprovação com que o 
público recebeu a peça ( e o seu nacionalismo enfurecido) desencadeou a esenta de Q 
Dramático Afinado ou Çn^^os^úSOiMMmm, e a necessidade de uma réphca por 
^ c ^ u n o r T eloquente quanto á reacção maioritária perarrte um conservadonsmo 
deslocado que vê no estrangeiro uma ameaça contra es bons costumes da pátna casta. De 
francesa esta peça tem, se acenarmos como parece pertinente, o mesmo esforço de 
esclarecimento que caracteriza as «Çritiflues» de Molière e uma importante ctaçao, em 
epígrafe, de Botou, que projecta a sua lição para um ftrturo ideal, autêntica dtvtsa 
orientadora do conjunto da obra de Manuel de Figueiredo: 
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« Si contre cet arrêt le siècle se rebelle, 
À la postérité dabord il en appelle.» (32) 

Aliás, o Poeta de O Dramático Afinado diz abertamente: «Eu não escrevo / Para o 

século de hoje». Escolástica replica que ele está então a enganar o público e que devia dizer 

isso mesmo nos cartazes. André notará que o poeta deverá contemplar o «pebléo» e «alegrá-

lo com aquelas graçolas», mas o poeta insurge-se contra a tradição cómica portuguesa que se 

perdeu no «riso de cruzdiabo, e arreburrinho: o riso de Entremez, ou de Burleta» e suspira 

quase elegiacamente: 

« ( - ) 
Ah Teatro bufão, António Antunes, 
Comedias Atelanas, que estragastes 
O gosto da Nação, (...).» (33) 

Na sua vontade autêntica de viver para a correcção no Teatro e não para o agrado 

popular, o Poeta lamenta até a transigência dos grandes ídolos em relação às preferências 

dominantes, o mecenas, a mulher...: 

« (...) como os tristes 

Lope, Candamo, Calderon, Moreto, 
Por toda a eternidade envergonhado, 
Inda o grande Corneille, e tu Racine! 
Purgando este pecado, de estimarem 
Uma aura popular, de lisonjearem 
A Dama, o Petimetre; contra as regras, 
Verdade, Natureza, e o «bon sens» 
Eu não o digo, não: sentem-no elles. 
Tu, sim, Posteridade: Juiz inteiro 
Imparcial, tu hás-de despicar-me. 

(...) »(34) 
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Confiante nessa posteridade justiceira que é, afinal, uma outra formulação para o 

público ideal do futuro, Figueiredo qualifica de «desgraçados» os que se vergam ao mau 

gosto popular, acreditando que uma boa peça, muitas vezes, não vinga imediatamente, à 

semelhança do que aconteceu com notáveis criações do próprio Voltaire: 

« ( - ) 
Sabe o que é o Teatro: Quantos dias 

Abanou a Nanine de Voltaire? 

Ela tomba...Ela caL.e por fim veio 

A levantar a cabeça. 
(...)» (35) 

A árdua tarefa, quase inaugural, de fortalecer um teatro português encontra fortes 

obstáculos e o país parece não apreciar o «pigmeu» que Manuel de Figueiredo se sente 

perante o «século fecundo» (36) que não garante, pela reacção obtida, a posteridade aos 

autores celebrados. Tal como Xenocles que, no seu tempo, venceu Euripides, tal como 

Terêncio que sofreu esta injustiça, Figueiredo aproxima-se da sua contemporaneidade para 

sublinhar o mérito relativo da «Fédra_de Pradon»; do« A^Umû™ de Scudéri», de 

«Jodelet de Scarron» que, apesar de «tanto aplauso», não têm o valor de Pdyeuçte, 

B^tanniçus, Phèdre, Athalie dos «famosos Corneilles e Racines» que conheceram no século 

XVII o mesmo infortúnio da sua tão pateada primeira peça (37). Até Molière, que foi muito 

celebrado pela sua comédia toFwberie^Je^ça^, é exaltado um século depois pela 

gravidade cómica de UAvare_ e de T ^ M - n t e p e (38). E ao defender a comédia curta, a 

que não cansa, o dramaturgo põe na boca do Poeta um excerto de T ^ F J t a de Mohere 

no sentido de satirizar a falta de bom senso nacional, num país que aprecia grandes tiradas no 

teatro: 

« (...) Hé mon Dieu! nos François, si souvent redressés, 

Ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, 

Ai je dit, faut-il, sur nos défauts extrêmes 

Quen théâtre public nous nous jouions nous 

mêmes! 

Dizia à sua Nação, magoado, ou furibundo, 
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Na Cena de Paris o Cómico do Mundo. 
( - ) » (39) 

Tal como Molière, que espelhava a França no seu ridículo íntimo, social e até 

especificamente mundano, o Poeta é acusado de ser «satírico» por «morder em todas as 

Nações e devorar» a sua, é chamado de «ímpio» só porque protestaram acerca do que nem 

perceberam, nem ouviram (40). O Poeta ama a sua peça como uma Mãe ama o seu filho, 

mesmo sendo este má rês, mesmo tratando-se de Os Perigos da Educação, condenados 

«neste cadafalso do Bairro Alto» e a que só o futuro pode fazer ressuscitarei) 

Depois de criticar o francesismo dos peraltas em Os Pais de Família (42), Manuel de 

Figueiredo reconhece, no «Discurso» à Apologia das Damas, a importância dos cómicos 

franceses e a sua grande influência entre nós para, logo a seguir, lamentar a «miséria em que 

caímos» (43) e salientar, no «Discurso» que precede Osmia. ou a Lusitana, com uma 

imodéstia quase envergonhada, o facto de ter intuído alguns princípios voltairianos, antes de 

ter lido a sua Poética, no essencial do que defende nos «Discursos» que acompanham as 

comédias F a l a d a Mocidade e Apologia das Damas (44). Evidencia-se, deste modo, cada 

vez mais o fosso entre este quase Voltaire nacional e a vazia realidade dramática portuguesa. 

Já no Tomo III do seu Teatro, precisamente em Mapa da Serra Morena, Figueiredo 

transfere para D.Probo a sua defesa de O Misantropo de Molière pelo que esta personagem 

sombria representava de denúncia dos vícios do século, aquela que mais importava à 

orientação moralista do dramaturgo português: 

«(...) 
Era asno o Misantropo de Molière? 

Ridículos, solis, erão aqueles, 
Que se rião de um homem tão sisudo: 
De um homem, que no século tão cheio 

De ficção, de mentira, de lisonja, 
D'enganos, de trapaças, e de embustes: 
Quasi como este nosso se o conheces. 
Em que a civilidade, em que a politica 
Se reduzia a ter sempre discordes 
O coração, e a lingua, em Paris mesmo, 
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Na mesma Corte: limpa e francamente 

Como os meus bons Ingleses lhes plantava 

Os defeitos na cara! a rir-se destes 

Ensinou Molière. 

(...) » (45) 

É óbvio que D.Probo sabe pouco das ambiguidades que desconcertam toda a leitura 

mais linear e que desnorteiam os que pretendem extrair uma moral única e preferencialmente 

oficial das comédias do irreverente comediógrafo francês. O Misantropo é incapaz da mínima 

destreza, da cortesia mais discreta, dentro dos requisitos da aprazível sociabilidade, 

refugiando-se num rigorismo que mal dissimula doença, azedume, egoísmo e a saborosa 

fraqueza de se submeter aos «transports» de uma viúva alegre e manhosa, mas muito 

bela.Sem dúvida que ele será igualmente, de alguma forma, o comediógrafo amargurado 

pelas proibições das suas peças, como pelas traições da sua jovem mulher, tentado a 

abandonar o mundo com as suas ribaltas e os seus enlaces, mas irremediavelmente 

apaixonado, - e aí reside o ridículo e a humanidade do personagem -, por esse, essencial 

para a época, teatro do mundo. 
É precisamente no «Discurso» que precede esta comédia que Figueiredo, em perfeita 

consonância com esta leitura redutora de L^Msanthrope, remete o leitor para Duelos e o 

seu capítulo «Sur la probité, la vertu et l'honneur» das suas «Considérations sur les moeurs 

du siècle», insistindo mais uma vez na observância do decoro no teatro.Aqui manifesta já a 

intenção de vir a debruçar-se sobre OJogador de Regnard, citando-o para sustentar o 

interesse moral do tema: o jogo é um vício aristocraticamente sedutor, pela ganância, mas 

muito reprovável (46). A comédia que se segue, OF^mnho, é singular porque pretende ser 

uma cedência do severo autor ao gosto fácil de um público tantas vezes censurado.A sua 

aventura surge, não sem ironia, apoiada por uma citação de Pope, em epígrafe, através da 

mediação habitual da língua francesa, e assumida no seu pragmatismo experimental e 

cansado: 

«Mes Fils soyez orgueilleux, attachés à vos intérêts 

et stupides.» 
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Encantador de tanta auto-ironia, Lycidas radica esta «estupidez» na irregularidade das 
peças de alguns Mestres de Teatro, que tal como Lope de Vega, souberam introduzir os «sais 

populares» que imortalizaram Molière, esse «insigne conhecedor do ridiculo», mais do que 
«o riso civil e naturais imitações de Menandro e Terêncio» (47). Se banir o amor da comédia, 
e sobretudo «a perigosíssima e já fastidiosa Paixão», foi o seu intento, o autor insiste no mau 
gosto «dos meus Patrícios», pois «têm visto quasi todos os Dramas, que fizeram, a primeira 
figura nos teatros da Europa; não só com desdém, mas com desagrado» (48). No TomoV 
acrescenta, enfático, que «se eu aqui escrevesse os milhares de reparos que há ao meu 
Teatro, ainda daqui para baixo; sem os talentos de Molière faria tornar em risos de ignorante 
as sábias lágrimas de Heraclito» (49); Figueiredo lamenta a injustiça das críticas dirigidas ao 
seu teatro e nota que, mesmo em matéria de traduções, teve o escrúpulo de escolher as 

melhores no quadro das obras estrangeiras: 

« (-.) 
Se quis traduzir Comédias, peguei na melhor de Quinault, na melhor de 

Molière, na melhor de Regnard; se quis acções trágicas, no Çjd de Corneille, 
no Catão de Addison, a outra ainda não sei qual há-de ser (...)».(50) 

Anacrónicos, os seus Críticos perdem-se em questões de uma rigidez absurda, como 

determinar quantas pessoas devem entrar numa comédia, quando o seu século, na experiência 

dramática estrangeira, é já flexível em termos da aproximação dramática da naturalidade da 

própria vida, discutem a fusão do cómico e do trágico como se a «comédie larmoyante» ou a 

«tragédie bourgeoise», a que o autor de A Mnlher que o não parece alude, não se tivessem 

imposto (51). No «Discurso» seguinte, Voltaire é, na pena do teórico, o campeão da 

verosimilhança: 

«(...) Oh grande Voltaire, só tu o conheceste! Sendo o único merecimento 

deste caracter da Poesia, aquela ilusão, que nos obriga a tomar o fingimento 

pela verdade (...).(52) 

O seu génio é livre como o dele próprio, Manuel de Figueiredo, e, por isso, não se detém 

nas censuras que nunca fizeram cair as «Tragédias do grande Corneille (...), as comédias do 

célebre Molière (e em que século!) », porquanto os homens «se divertem com o que não 
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esthnam e facnmente esquecem o que fizeram triunfar em cena» (53). Ainda que a mvenção 

faça o poeta, segundo o nosso dramaturgo, ele afirma que «o grande Comeffle, o correcto 

Racme e o sábio Voltaire» estão bem próximos de Sófocles, de Ésqmlo e Euripides» mas 

nem por isso tais deixa de pintar «o ridieulo do homem com trajes portugueses» (54). 

Quanto à obrigação do autor dramático memorar os caracteres, a citação onentadora e 

também francesa e restringe as possibilidades criadoras na subversão da Htstona: 

«La tragedie peut ajouter à l'histoire pour l'embellir, et la passioner, 

is elle doit craindre de la masquer ou de la desfigurer». (55) 
mats 

São abundantes as referências teóricas francesas neste «Discurso» que precede Inês. 

Desde a posição de Voltaire contra La Mottc, por este conceber uma poettea 

desculpabffizadora das suas peças, até ás transformações que ele operou na sua tragedta 

< < û a œ , aludindo a este propósito a DAubignac (56), demorando-se num .ongo exacto 

do «Dtscurso» que antecede a refenda versão do drama português, recusando os monólogos, 

e termina com uma citação de <,BalafeLnneTra,édie Française» de Voltaue: 

«Cest une entreprise si difficile d'assembler dans un même lieu des héros de 

l'antiquité; de les faire parler en vers français; de ne leur faire jamais dire que 

ce qu'ils ont dû dire, de ne les faire entrer et sortir qu'à propos; defa.re verser 

des larmes pour eux; de leur prêter un langage enchanteur, qui ne soit ni ampou

lé ni familier; d'être toujours décent, toujours intéressant; qu' un tel ouvrage est 

un prodige, e, qu'il faut s'étonner qu'il y ait en France vingt prodiges de cette es-

pèce.». (57) 

Sarcásrico quanto às mesgotáveis perfetções exigidas aos dramaturgos.Voltaue deixa 

sem rolego os incansáveis guardiões da correcção dramáttea com um «cbarme» que 

Figueiredo achou por bem pedir emprestado para, de algum modo, se igualar, ma, uma vez, 

ao grande dramaturgo. , 
O TomoV do XHU abre logo com um extracto em francês que devera apotar a 

dedicatória «À Senhora Fulana», dotada de numerosas virtudes, e que basicamente exprune 

«qu'il y a de 1 -injustice à rendre un mari garant des désordres de sa femme, et en aue objet 

de la dériston pubhque (...) >» (58), segumdo-se um comentário quanto à hregulartdade da sua 
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epopeia cómico-dramático-heróica, apreciada «se chegar o século para que eu escrevo».No 
«Prólogo» de AGrifaria, os nomes de Molière e de Racine surgem, o primeiro enquanto 
imitador do que havia de inimitável em Sófocles, o segundo pelas tragédias em que os heróis 
fazem proezas pelas amadas (59). É interessante reter que Pope é citado, de novo em 
Francês, para defender a felicidade com que se pode desrespeitar as leis das três unidades em 
teatro e até combinar a tragédia com a comédia.Em nota, Figueiredo reforça a verosimilhança 
da cena em que o «pobre Adolpho» de UÉçole_d^s_Fejmnes fala sozinho como costuma 

acontecer a todo o marido enganado... (60) 
Neste mesmo tomo, precisamente no «Discurso» que acompanha a comédia Alberto 

Virola reina novamente «o judicioso Voltaire» na discussão sobre se o teatro há-de ser 

e^cÃl em prosa ou em verso, referindo-se a duas importantes peças versificadas de Mohère 

para estabelecer a sua preferência pelo teatro em verso: 

« (...) Bien des gens prétendent aujourd'hui que la prose est plus naturelle, 

et sert mieux le comique. Je crois que dans les Farces la prose est assez 

convenable: mais que le Msanthrope_et le Tartuffe,perdraient deforce 

et d'énergie, s'ils étaient en prose! (...)» (61) 

No final deste «Discurso», depois de evidenciar a «baixeza» do teatro nacional, eleva 

Mohère à categoria de Sófocles e Aristófanes para sugerir aos criadores que componham 

dramas, ainda que de má qualidade, pois só eles alimentarão pedagogicamente o nosso teatro, 

tal como as piores comédias de Mohère engordaram, pelos aplausos, o teatro francês: 

« (...) Façam-nas más por estudo, como me dizem que fizera Mohère, e o 

famoso Goldoni ao principio para se insinuarem no bom conceito do Po

vo, e lhas fazerem depois gostar correctas, pela reputação adquirida: se

jam bons Patriotas, e esqueçam-se de que Mohère acabou, sem que o Po

vo gostasse das suas boas Comédias. (...)» (62) 

O pragmatismo, o didactismo - e também a ironia? - manifestados nesta reflexão vão-se 
desdobrar no tomo VI da sua obra teatral, especificamente nas comédias de um acto, Os 
Censores do Teatro e 0^aio_Cómiço. Em epígrafe, o autor cita, muito oportunamente. 
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a n t e s da primeira comédia deste tomo, o « D t t ! 2 a i S ^ M ! f f i de M de Fontenelle» que 

corrobora na perfeição esta cedência calculada ao gosto de massas: 

«Qui veut peindre pour l'immortalité, doit peindre des Sots.» 

Simultaneamente, Fignenedo prossegue na sua campanha de denúncia da imbecuidade do 

público nacional e acrescenta, ainda, uma citação de Voltaire que permitiria vrrar o fetfico 

contra o feiticerro e obter o crédito e o respeito públicos, contrariando os seus detractores 

com uma qualidade criadora qne, finalmente, se imporia por st só: 

ai n'y a plus d'autre moyen de rendre les lettres respectables que défaire 
trembler ceux oui les outragent. C'est le dernier parti aueprit Pope avant de mou-
rir II rendi, ridicules à jamais, dans la Dmm^ tous ceux aui doivent I être. Ils n 
osèrent plus se montrer, ils disparurent. Toute la Nation lui applaudit (...). Le vrat 
talent des vers est une arme au'il fou, employer pour venger le genre humain.» (63) 

Convencido de que tem esse tal talento verdadeiro, o dramaturgo relembra que os seus 
Pró,ogos visam «alumiar os cegos, mas cega de todo aos curtos de vista» (64), reduzrndc, o 
entusiasmo vohairiano a uma impotência absoluta, reforçada pelo absurdo de uma .aturada, 
em nota, extraída de LeMMadelrMgiMte, . P * indignação das interrogações segumtes: 

«( ) Que ouviram há quatro dias entre nós o primeiro, que atacou as 

Qualidades ocultas? (I) O primeiro, que pregoo no gosto dos Bossuetes, 

dos Bordaloues, e dos Massillons? (,..)»(65) 

Respondendo aos seus immigos em drama, à semelhança de Molière que não deixava 

de explorar dramaticamente as causas profundas dos seus e s c a l o s , Manuel de F.gnerredo 
apresenta O ^ ^ ^ É ^ m . (e O ^ s m » ) na esperança não só de «mstnnr a 

lguorância mcurpave, do Povo», mas sobretudo alimentando o sonho de que «em apruma 

Teatro nos meses de férias, com os rapazes dos Colégios (...)», do mesmo modo que no seu 

pobre século a turba irrvade as Praças de Tomos (66), preenchendo justamente a sua vocação 

pedagógica de feliz germinação de um fhturo mais exigente. 
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Essa real multidão grosseira é encarnada por Ginja, em Os Censores do Teatro, e de 

acordo com a sua condição lamenta o desaparecimento das comédias da Rua das Arcas(67). 

Abate salienta a importância da «Nação Francesa» em matéria teatral, refere a Farçola a 

«Prefação da Comedia do Tartufo traduzida na sua língua», de que este já ouvira falar, para 

finalmente citar: 

« (...) Sofreram com boa sombra que os pusessem na cena os Fidalgos, as 
Desvanecidas, os Coitados, e os Medicos; demonstrando que se diver
tiam de volta com toda a gente em verem os seus próprios retratos (...)». (68) 

Sem o nível que lhes permitiria rir de si próprios, os portugueses, tal como Contino, 
«se não há tramóias, mágicas, cabeças fora, como nos Encantos de Medeia, coros de Ninfas 
fabulosas», dormem, e da comédia de Lycidas não fazem caso, e se aludem ao Convidado de 
Pedra, é só para manifestar o seu apreço pelo teatro «Castelhano, com Inferno e tudo» e 
observar «que os Franceses, v.m. perdoe, dizem-me que são Maricas», dado que «não têm 
ânimo para ver estas coisas espantosas, atrozes e horrorosas no Teatro» (69). Dandem 
indigna-se por o Viajante ter despromovido a música francesa e com ela «o nosso Lulli, o 
nosso Quinault e o nosso Molière», a cujos nomes Abate junta os de Virgílio, Corneille, 
Racine, sublinhando pela repetição o de Molière.Esse Viajante, que queria «former des élèves 
portugais dans les manières françaises sans sortir de Lisbonne», desiste do projecto porque 
não há damas no teatro a quem seduzir pela peraltice (70). Abate afirma que a «Nação 
portuguesa» só ganha «recebendo benignamente terceiro, ou quarto Teatro Estrangeiro», 

para além de já exibir «os Metastásios, os Zenos, os Goldonis, Gueveraras, Zamoras, 
Canhizares; mais os Corneilles, Racines, Voltaires, Molières, Quinaults, e Regnards» (71). 
Contestando o Doutor Frangalho, Abate chama a si a discussão sobre os monólogos no 

teatro e mostra que conhece Diderot: 

«(...) Até agora nenhum Poema dramático admitiu daqueles solilóquios se
não os de Mr.Diderot, porque ele assim o diz; mas destes Poemas não é 
que fala o Texto de Aristóteles, como também não nega este Filósofo (...)» (72) 

Fanqueiro discute longamente as observações de Dacier sobre o Édipo_de Sófocles: ao 

querer distinguir «moral» de «bondade poética», a partir de Aristóteles, Dacier ignora a 
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verdadeira excepcionalidade do Édipo que reside no facto dos seus «costumes serem todos 

moralmente bons».A nota de Manuel de Figueiredo a esta fala de Fanqueiro é uma autarca 

lição sobre teatro e poéticas francesas em que o autor português mostra perfilhar este 

universo, mas sabe distanciar-se dele quando o seu constante apelo à moral é ameaçado: 

«Ao sucesso desta tragédia se pode ajuntar o que teve a Zaire_de Mr.Voltai

re pelas mesmas razões. 

Perdoe-me o famoso Abade Mr.de Bos, cujas reflexões críticas sobre a Poe

sia, e a Pintura são o que até agora tenho visto digno de ajuntar-se à Poética 

de'Aristóteles, se nelas não viesse a XV. da primeira parte:«Des personnages 

de scélérats qu'on peut introduire dans les Tragédies, e algumas outras. 

Os mesmos exemplos de Fedra. e de Bntanmçus provam o que eu digo no 

Discurso do Cid.» 

De erudição indiscutível no que toca ao teatro e à dramaturgia francesas, o autor 

português converte esta comédia num verdadeiro debate sobre teatro francês dos séculos 

XVII e XVIII reflectindo claramente o protagonismo cultural da França no nosso 

setecentismo.Figueiredo refere-se, ainda, ao M i - t r o p o , ao génio e às concessões a que 

Molière foi obrigado para agradar. Fanqueiro salienta o génio de Molière no erro, rto e, Le 

Tartuffe ofereceria um perfil inconveniente, mas nem por isso deixaria de constituir uma peça 

crucial da sua obra romanticamente sacrificada por uma indigência romântica: 

«Direi com tudo por satisfazer a sua pergunta, que o Tartufo (cujo carácter é 

mais indigno da Cena Cómica por mau) é com tudo isso a melhor, que eu te

nho hdo.A que o grande Molière escreveu para nos deixar inteiro, e claro co

nhecimento da sua Cómica, da sua moral, da sua inteligência de Teatro, e do 

que seria capaz de pôr na Cena; se como ele diz, fora senhor do seu tempo, e 

menos obrigado a fazer rir o vulgo para ter que comer (...).» 
(73) 

E interrogado por Abate no sentido de precisar as razões por que elege o Tjrtufo, 

sublinha a «verdade da imitação dos caracteres», a «economia», «o ridiculo sem bufonadas e 

toda a verosimilhança teatral» que fazem da peça uma comédia original.Procurando vencer as 

165 

http://Mr.de


reservas de Abate, que se constdera «versado em Molière» e nem sempre crê que este evte 
ofender «a modéstia, a decência, os bons costumes» (74), Fanqueiro continua inabalável: 

«( ) E senão digame v.m. se encontra alguma situação em todas as obras de 

Molière mais própria para tirar o riso do que estas, que se acham nas duas cenas 

do Tartufo. I. quando ele declara a sua paixão à mulber do amigo, e o filho o es

cuta do gabinete. 2. quando o marido escondido debaixo do bofete o ouve soli

citando a mulher (...)■» (75) 

Deslumbrado com um Molière que só nos melhores momentos da sua carreira se liberta 

da mordaça de «plaire» a um público, mcomparável em relação ao nosso, mesmo um século 

depois, especialmente viciado em facilidades e modas que caracterizam o teatro em Portugal 

no século XVIII, Matutei de Figueiredo insiste na importância da verosimilhança para a arte 

dramática, no sentido de combater as cenas de entremez, com que Arlequim conquista mats 

gargalhadas do que qualquer boa comédia: 

« (...) Que se riria mais, quem o duvida? Mais faria duas Cenas de Entremez, 

e de Arlequim das mais distintas da Cómica: onde iria parar com a verosi

milhança? (...) »• (76) 

Em OEnsáoCómkÇL, Chantre representa esse gosto popular contagiante e irracional 

de quem «nunca vai a Teatros sem lhe constar primeiro que estão cheios e que as Operas tem 

orais de dez récitas», e o Empresário salienta o absurdo da intenção morigeradora dos 

criadores, já que «pregações de Poetas e de Cómicos são como tudo o mais, que é pregação: 

entra por um ouvido, e sai por outro» (77). Sem ilusões, o dramahargo português dtagnosttca 

os impedimentos quasi imutáveis de uma reforma teatral. 
Muito pode o teatro impressionar as crianças, contudo: no «Discurso» que antecede 

esta comédia, o dramaturgo recupera a lembrança do efeito marcante de D.Inês de Castro, 
morta no palco do Teatro das Ruas das Arcas, sobre a criança que ele foi O paralelo com o 
pequeno JeanBaptiste Po qnelin, praticamente se impõe: o avó materno que conduz* o 
pequeno ao teatro e cultivava nele o fascínio do espectáculo, no mágico période da urfânca, 
rndelével, apesar da forte opostção paterna que pretendia evitar um futuro tão incómodo e 
maldito ao prestigiado herdeiro do título de «tapissier du roi» (78). Aliás, esta evocação da 
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meninice servia a Lycidas de pretexto para valorizar a instrução como fundamento da critica 

teatral. Em nota, faz o seguinte reparo aos «Censores do Teatro», através das palavras de 

D' Aubignac, recomendando-lhes, no fundo, que superem a sua leviandade: 

«(...) Aubignac explica-se por este modo: Souvent il est arrivé que des person

nes de bon esprit ont cru dabord certaines actions du théâtre fort justes et bien 

inventées, qui après être instruits ils ne trouvaient pas vraisemblables, et au con

traire très ridicules.» (79) 

Consolando-se Figueiredo, a si próprio, neste «Disourso», não se cansa de abordar o 

desprezo do público em relação aos cómicos incorrectamente julgados, num país em que toda 

a má tradução vale mais do que o esforço de um texto original (80). Pelo contráno, a 

propósito de tragédias, o autor dirá que a nossa História propõe poucos motivos de mteresse 

que se prestem a tema, justificando que murtas sejam traduções, dirá, citando Monsteur de 

Saint Foix: 

Mn jeune Auteur pour faire promplement du bruit, doit se permettre les traits 

,es plus hardis.D-ailleurs aurons-nous un Oracle, un Songe, des Reconnaissan

ces?» (81) 

Quanto às multidões em palco, o autor nota que já «Corneille lamentava» os enormes 

exércitos em cena «na Corte da Magnificência, e no Século do Teatro moderno: ou pela falta 

de gentes, ou pelas de que se servem, pobreza, e ridicubria, com que as armas, vestem e 

ornam ( ) (82)- O Amor, em Figueiredo, foi desde sempre mostrado nas suas fraquezas 

enquanto tal, como Racine o faz em Ehèta , J* « plena maturidade, o que só eleva o 

dramaturgo pela sua lúcida precocidade: 

« (...) Examinem porém se em algumas das minhas comédias, ou tragédias, as fra

quezas do Amor não passam por verdadeiras fraquezas: que este é o ponto; 

e o que se gaba de ter feito na sua Phedra o grande Racine, (como cousa rara) 

quando já sabia alguma coisa do Teatro, e se ensaiava para escrever a sua Ata-

lia (...) ». (83) 
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São de perdoar os laivos de auto-elogio a um dramaturgo tão maltratado - «Pelo gosto 
das críticas ao meu theatro, que até agora me tem chegado aos ouvidos, que são bastantes, 
assim elas fossem boas! (84) - , carente de reconhecimento, e que não hesitou em limpar dos 
excessos de Amor o seu Teatro, afastando-se dos espectáculos «com molezas, com extremos, 
com languidezes, a frase das paixões, os encantos do sexo, e os estimulos (...)», depurando a 
sua obra, tal como «Mad...em Des Passions», «honestamente sensível, discreta e erudita», 
procura achar «um verdadeiro amante entre mil que se crêm cegamente namorados» (85), 
pois os amores são abundantes sobretudo quando são fáceis. Amorosamente económico na 
sua obra, como quase seguramente na sua vida, é compreensível que Manuel de Figueiredo 
aspirasse pelo menos aos afagos de uma crítica dócil. 

Mas as mulheres são as que, mais facilmente do que os homens, se deixam tomar pelo 
fogo da paixão, e, dada a sua «constituição, educação, estabelecimento», são as que menos 
apreciam as peças de Figueiredo, porque não suportariam escarnecer de si próprias. A este 
respeito, cita, em nota, Montesquieu: 

« Pourquoi cette comédie, où vous étiez en train de rire, cesse-t-elle de vous amu
ser quand vous commencez à vous y reconnaître? G est que Vamour propre satis
fait ne demande qu à rire, et que ï amour propre offensé ne prend plus goût à la 
raillerie.» (86). 

Mo hère, Quinault e Regnard viveram o mesmo problema, salientará Manuel de Figueiredo: 
Molière desmascarou «os belos espíritos e as Femmes Savantes»; Quinault ousou pôr pela 
primeira vez em cena «o Marquez com todas as suas boas prendas e qualidades»; Regnard 
ridicularizou «os que se prezavam de inventores de modas e de façons; os falsos devotos 
ficaram indignados com o Tartuffe (87). «Se querem que o Teatro sirva também para alguma 
coisa boa», continua o dramaturgo, deverá enxovalhar como Mo Hère «enxovalhou aqueles 
dois caracteres (...) os Belos Espíritos e os Casquilhos» para «emendar costumes».Com os 
seus cinquenta anos, as suas meias brancas, a sua fitinha preta atada ao pescoço, resta-lhe 
dar a conhecer à sua Nação inculta, através das suas traduções, «as três melhores comédias 
que eu conheço» (88). D'Alembert é o autor citado para elucidar os críticos quanto ao 
espírito basicamente nacionalizador que presidiu à execução das suas traduções, ainda que, 
sem paradoxo, muito devendo à singularidade do texto de partida: 
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«Les qualités, qui doivent rendre estimable une traduction, est un air facile, 
et naturel, Vempreinte du génie de VOriginal, et ce goût de terroir, que la tein
ture étrangère doit lui donner.» (89) 

Apesar de censurado, Figueiredo, tal como Molière, «o melhor cómico do Mundo», não 

trata o Amor «com moleza» (90) e passa a citar Diderot para sublinhar a necessidade de 

relacionar o conteúdo das comédias com a actualidade social, muito positivamente encarada, 

de resto: 

«Mais cette morale nest elle pas un peu forte pour le genre dramatique? Hora
ce vouloit quun Poète allât puiser sa science dans les ouvrages de Socrate (...) 
Or, je crois quen un ouvrage, quel quil soit, Vesprit du siècle doit se remarquer. 
Si la morale s'* épure, si le préjugé s''affaiblit, si les esprits ont une pente à la bien
faisance générale, si le goût des choses utiles s*est répandu, si le peuple s*intéresse 
aux opérations du ministre, il faut quun s'en aperçoive, même dans une Comé
die.» (91) 

Contudo, oferecer um teatro que regenere Portugal implica que ele reflicta o seu tempo 
nos vícios, mesmo os que se afiguram heróicos.Em epígrafe, no início deste Discurso, 
Manuel de Figueiredo cita «Le Chev. de Jaucourt» e precisa a sua concepção de heroísmo na 
tragédia que poderá fundamentar-se numa virtude original: 

«Les vices entrent dans l *idée de cet heroisme dont nous parlons. Un statu
aire peut figurer un Néron de huit pieds; de même un poète peut dépeindre, 
si non comme un héros, du moins comme homme d^une cruauté extraordi
naire, et si Von me permet ce terme, en quelque sorte héroïque; parce quen 
général les vices sont héroïques quand ils ont pour principe quelque qualité, 
qui suppose une hardiesse et une fermeté peu commune, telle est la hardi
esse de Catilina, la force de Medée, V intrépidité de Cleopâtre dans Rodo-
gune.» (92) 

Tanto o exemplo da tragédia como a denúncia da comédia concorrem para restaurar a 
Nação pelo Teatro do dramaturgo português.No Tomo VIII, o autor não pára de atacar os 
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críticos, oferecendo-lhes, segundo diz, «estes famosos Dramas» que «sufocam os meus à 
nascença», pois são «as três melhores comédias que talvez se tenham escrito no mundo».. 
Defendendo, desde logo, a liberdade na tradução, não fossem os censores quererem apanhá-
lo desprevenido (93), apoia-se em Du Bos para, em nota, explicitar a orientação 
nacionalizadora por que se pautava a tradução, na época, forçosamente distante da tradução 
literal: 

«Les premiers auteurs anglais, qui mirent en leur langue les comédies de Mo
lière, les traduisirent mot à mot.Ceux qui Font fait dans la suite ont accommo
dé la Comédie Française aux moeurs Anglaises.Ils en ont changé la scène, et 
les incidents, et elles en ont plu davantage. 

Cest ainsi que Monsieur Wycherly en usa, lorsquilfit du Misanthrope de 
Molière son Homme au franc procédé, quil suppose être un Anglais, et homme 
de mer.» 

Mr. VAbbé du Bos. Reflex. Critiques sur la Poes. et sur la Peint. » (94) 

Perfeitamente enfeitiçado por Quinault, como o próprio Figueiredo confessa, começa e 
acaba a tradução de um fôlego só, sem explanar «porque suprimi, porque aumentei, porque 
substituí, porque não dei o Poema tal qual ele se acha escrito, e conduzido», mas garante que 
as suas traduções manifestam o mesmo respeito pela verosimilhança e pelos costumes de 
todo o seu Teatro: «en un mot, la vraisemblance est, s*il le faut ainsi dire Vessence du 
Poème Dramatique, et sans laquelle il ne se peut rien faire, ni rien dire de raisonnable sur 
la scè>7e»(95).Com d'Aubignac, o tradutor reforça a sua poética teatral para mais adiante 
precisar que a sua versão se apresenta «sem monólogos, sem à partes, sem inverosimilhanças 
dentro, nem fora da cena, escrupulosa unidade de lugar; a do tempo reduzida já de sol a sol 
(...)», tudo para valorizar a excepcional comédia de Quinault, que tem «o enredo de 
Calderón, o cómico grave de Terêncio, os sais de Plauto, o ridículo de Molière, o bufão dos 
Italianos, e o útil dos Gregos (...)» (96). Na «flor do estilo», admite não poder ser rigoroso, 
pois nunca conseguiria acompanhar a genialidade de Quinault na sua «delicadeza de 
pensamento e entusiasmo poéticos». Assim, o tradutor tenta não se afastar do original francês 
para lhe copiar ao máximo a excelência (97). 

Diferentemente, Figueiredo assume que há-de alterar o original de Les Femmes Savantes, 
até porque se a Molière lhe faltava tempo para polir as suas peças, «a mim sobeja-me», 
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reconhecendo imperfeições na comédia do dramaturgo francês: por exemplo, a falta de 

enquadramento para um dito de Crisal, - «Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille / 

Que pour l'amour du bien, qu'on voit dans ma famille.» - , explicável pela carta de Vadius? 

Pela prova da ambição de Trissotin e onde? Só porque Molière se queixava de falta de tempo 

para compor e examinar as suas obras é que se aceita estas imperfeições, de que o génio tinha 

consciência, ao admitir que era forçado «a ser bufão, quero dizer, a mendigar os sufrágios do 

Povo» (98). Neste mesmo «Discurso», o tradutor aceita o desafio - depois de sair da 

tradução de Quinault como de um naufrágio, dirá - de verificar se Molière será «intraduzível 

como é inimitável». Passa em revista as suas mais famosas comédias para confessar que é 

incapaz de saborear o subtil «Misantropo», e Voltaire nota que «les yeux vulgaires» não 

sabem 1er essa «peinture continuelle», vedada, por isso, ao próprio Figueiredo, de quem se 

deve registar a ocasional modéstia.. O «Tartufo» achava-se já «elegantemente traduzido» e, a 

avaliar pelo que preconizava Aristóteles, no assunto não toca ao teatro cómico e, quanto ao 

«Avaro», não consegue achar «todo o sabor» da comédia. Finalmente, Les Femmes Savantes, 

«comédie qui est mise par les connaisseurs dans le rang du Tartuffe et du Misanthrope», 

seguindo ainda o elevado juízo de Voltaire, foi a eleita.Com melhor enredo do que o 

«Misantropo» e sem uma única personagem odiosa como o Tartufo, preferiu traduzir esta 

comédia «com mais liberdade que a primeira», porque «a estimação dos Dramas traduzidos 

depende mais que da boa lima do Autor, da têmpera com que saem da forja dos 

tradutores.»(99) 

Com efeito, Manuel de Figueiredo defende-se mais uma vez perante os críticos, sempre 

impiedosos, também com as suas traduções, avançando os defeitos de concepção atribuíveis 

a Molière, e não à acção posterior, neste plano, e menor do tradutor: 

« (I) Vid. a Cena 2 .do Acto III do Malade Imaginaire de Molière, em que 

se prepara a 10a do mesmo Acto, Cena da Farsa episódica e quase postiça, 

insignificante para o Poema. 

Vid.a Cena 10a do Acto I da mesma F arca, em que sepreparão a 5a do Ac

to II; e a 18a do III nas palavras de Toinette... «Et feindre d"entrer dans les 

sentiments de votre père, et de votre belle-mère». 

Vejam os que acham lúgubre a Cena 13ado último Acto dos Perigos 

da Educação, as três penúltimas da mesma Farsa do Malade Imaginaire; que 
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tiram lágrimas (...). Mas estas gentes cuidam que quando lhes digo que leiam, 
ou que se calem, que me disfarço com o Autor; a mim chora-me o coração 
como Português.» (100) 

Esta incapacidade de os críticos valorizarem o teatro nacional, com a dignidade dos seus 

esforços, acrescida talvez ao despeito pela menoridade do seu teatro, levam Manuel de 

Figueiredo a desanimar de continuar didaticamente as suas explicações sob a forma de 

Discursos (101). 
Porém, a admiração por Molière leva-o a explicar num outro «Discurso», o que precede 

a sua tradução de Le Joueur de Regnard, a superioridade deste eminente comediógrafo 
francês em relação ao autor agora traduzido, Quinault, ou a Regnard: se estes dois 
dramaturgos superam Molière nestas peças sobre que Figueiredo se detém, a verdade é que o 
criador de Le Misanthrope os ultrapassa, ainda quando eles o excedem, «até porque o maior 
comediógrafo francês tem filosofia», ao contrário destes outros autores. Para o tradutor, 
Molière explora o ridículo, a extravagância, através de personagens como Crisal, Filinta, 
Belisa, Aristo, contrastando este com o bom-senso de Henriqueta (102). Mas o cómico de 
Pocquelin não é o bufão que «é ridículo conhecido e ridiculizado»: é o ridículo «que se não 
conhece», «o que está no Homem quando ele cuida que o teriam por tal senão fizesse o que o 
ridiculiza.» O autor de Le Mari Confondu, peca, segundo Manuel de Figueiredo (103), na 
concepção do personagem Lubin, para além de outros erros, mas nem por isso deixa de ser 
«o mais gracioso Cómico», o que não se vergou às «buffonneries» fáceis que o distanciariam 
da tão prezada verosimilhança. M. L'Abbé du Bos é, a este propósito, novamente citado: 

«Or comme la vérité est Pâme de F histoire, la vraisemblance est Fame de 

de toute fiction et de toute Poésie. 

Cest le vraisemblable qui nous émeut et qui nous fait faire cas d*un ouvra

ge, et de son Auteur.» (104) 

Reafirmando o intuito de «transmitir aos futuros com a mesma precisão e verdade os 
costumes do meu século», não sem a pretensão provocadora de se achar «o primeiro Poeta 
cómico que por sistema tratou de menor a aceitação e o riso do público», - como que 
negando paradoxalmente a natureza interpeladora da escrita dramática que aqui se quer 
sobretudo criação para ser lida, e na altura por poucos pastores apurados do monte Ménalo, 
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até que o tal século das multidões sensatas o reconheça... - , Manuel de Figueiredo chama a si 
o exemplo do Molière odiado pelos seus «Pedantes, Marqueses, Femmes Savantes, 
Précieuses Ridicules, etc» que «saíam de Paris desejando comer os fígados e beber o sangue» 
do ilustre comediógrafo. Aproximados num mesmo fado da controvérsia, Molière e 
Figueiredo conhecem uma oposição da crítica, e decorre da continuação deste paralelo que, 
tal como «Molière é grande», pois «purgou, dizem, a França daqueles ridículos», o 
dramaturgo português deve ser igualmente de primeira água. Dir-se-ia que Manuel de 
Figueiredo se eleva nas entrelinhas com Jean-Baptiste (105) e esquece, na maior conveniência 
de consolo e de construção da coroa desgraçada e finíssima de poeta romântico, que, antes 
de tudo, Molière foi um pujante perseguidor dos aplausos, das luzes sociáveis de «plaire» que 
ele sempre pôs em primeiro lugar, ainda que bravamente não desfalecesse, obstinado perante 
os espinhos dos mais que devotos, das falsas «prudes», do monarca agradado mas 
embaraçado. Esta subtil tendência manifesta-se igualmente no «Discurso» que acompanha a 
sua tradução do Cid, e em que o obscuro dramaturgo não se coibe de tratar Corneille por tu, 
estabelecendo uma intimidade emocionada com o seu homólogo francês, por vezes também 
injustiçado pela Academia Francesa ( e tomando para si a justiceira tarefa de repor o seu 
mérito), mas fundamentalmente louvado na sua época, o que Figueiredo parece novamente 
querer esbater: 

« (...) Mas oh grande Corneille! Génio, que invejaram os mais famosos da
queles dias célebres de Atenas! Se tu nos desses o Cid, que lemos em Caste
lhano, que nos darias? Dar-nos-ias Castro, e não Corneille.Para ouvires re
paros à tua Fábula, mas dignos de ti, é que volto a pegar na pena, ainda mal 
enxutos os olhos das perenes, e constantes lágrimas, que derramei enquan
to te traduzi. (...)» (106) 

Este talento essencialmente celebrado na eleição privadíssima de uns quantos cúmplices 

que antecipam as visões dos tempos estéticos e ideológicos que ainda hão-de vir, é o do 

lamentoso e germinador Manuel de Figueiredo. Na verdade, a sua profecia recorrente recai 

sobre a sua futura celebração como digníssimo reformador do teatro português. 
Esse «Cid de Corneille tão conhecido dos eruditos como o Édipo de Sófocles» é para 

Lycidas «talvez o mais extraordinário fenómeno, que se encontra na História dos Teatros» e 
proporcionou «tanta glória como desgraça ao seu autor, foi origem tanto de crédito, como de 

173 



deshonra para a França.»; Scudéry, ao criticar a peça, juntamente com «o espírito de partido 
que fez entrar o Cardeal de Richelieu na conjuração contra o Cid», privaram a «França por 

espaço de mais de cinco anos (...) das composições daquele célebre Autor» (107). Para 
evidenciar ainda mais a ausência de fundamento profundo na «Querelle du Cid», - faça-se 
sempre a devida inferência relativamente ao percurso do dramaturgo português -, cita 
Voltaire, com uma acuidade bem oportuna: 

« Il y avait très peu de personnes en France du temps du Cardinal de Ri
chelieu, capables de discerner les défauts du Cid.» (108) 

Peça «monstruosa», a que Guillén de Castro chamou desde logo tragicomédia, Le Cid 
ofuscou os críticos, que o quiseram anular, e Corneille enfureceu-se na «Escusa a Aristo»: 

«Ce trait est un peu vain, Ariste, je /'avoue; 
Mais faut-il s* étonner d^un poète, qui se loue? 

(...) 

Seigneur, sifai raison, quimporte à qui je sois? 
Perd elle de son prix pour emprunter ma voix?» (109) 

Na verdade, se «o Cid de Corneille é tão admirável como o Édipo de Sófocles», «Sófocles 
é o General dos Poemas regulares; Corneille o Campeão dos irregulares; Sófocles o Marechal 
de Turena, Corneille o Herói da Suécia» (110). Daí que para Manuel de Figueiredo os 
reparos de Georges de Scudéry sejam pouco sólidos, com excepção daquele que tem a ver 
com o episódio da Infanta e que só de leve é considerado. Na sua opinião, «o episódio da 
Infanta é mau, prescindindo da razão absoluta de Episódio, porque o meio termo, com que 
Corneille o quer inserir na fábula destrói a verosimilhança dela» (111). Quanto à cena da 
bofetada «na veneranda face de D.Diogo», Figueiredo discorre com apreciações, em cinco 
páginas, incidindo no efeito da cena sobre o espectador e na ideia de terror em teatro; a acção 
da bofetada supera a noção do atroz, segundo Horácio, e vem a encontrar-se com a questão 
do ensanguentar ou não a cena (112). Mas o terror produzido por uma acção não se pode 
confundir com o ódio conforme observa Dacier: 

«Au lieu d*exciter la terreur et la compassion elle donne de Vhorreur, 
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ce qui passe le Tragique. 

Mr. Dacier.Préface sur VElectre de Sophocle» (113) 

Se o rei D.Fernando absolve Rodrigo, o certo é que «a bofetada deshonra D.Diogo e a 

sua Família, mas a morte do Conde nem o deshonra, nem envergonha a sua filha»: é 

compreensível que o rei protegesse o seu melhor guerreiro e que Chimène aceitasse Rodrigo, 

pois «devemos sacrificar tudo ao bem do Estado, e lisonjearmo-nos de poder obsequiar os 

nossos Soberanos (...)» (114). 

Mas o que profundamente revela a importância dos autores franceses para a reflexão 

de Manuel de Figueiredo é a vivacidade e a familiaridade com que o dramaturgo português 

aproveita «esta ocasião para responder a uma pergunta de Mr. de Voltaire».Em quatro 

páginas e meia, Figueiredo desenvolve um discurso dirigido a «Mon cher Monsieur de 

Voltaire», onde lhe explica «pourquoi il est permis à vos héros et à vos heroines de Théâtre 

de se tuer et qu'il leur est défendu de tuer personne», distinguindo o suicídio, que é trágico, 

do homicídio, que o não é, e sabendo exaltar o génio de Voltaire, capaz de introduzir o 

assassínio em Zaire sem sombra de horror (115). O interesse que o público tem nesse 

espectáculo tão ibérico não é tanto pela morte do touro, mas sim pela desgraça dos que ficam 

feridos e vencidos nessa luta, e isso já Voltaire o tinha entendido, transferindo esse 

entendimento para o universo dramático.Daí que Manuel de Figueiredo o cite, neste 

particular, vergando-se perante o professor, qual discípulo obediente que responde à 

pergunta do seu venerável mestre: 

« Ce n est pas le meurtre qui touche, cest Vintérêt qu on prend 

aux malheureux.» (116) 

No final deste discurso longo e prolixo, Figueiredo nota que estes debates teriam mais 

sentido se o teatro fosse uma escola moral, «um despertador da Religião, dos costumes e da 

virtude, como era em Atenas (...)» e não «o entretenimento ou passatempo para as famílias 

portuguesas que nada aí aprendem» (117). 

No mesmo volume, a tradução de Cinna ou A Clemência de Augusto é, desde logo, 

apresentada como sendo uma «Tragédia do Grande Corneille» e o seu «chefe de obra», na 

expressão galicista do nosso autor.Apesar de os franceses dizerem «Il est beau comme le 

Cid», Cinna é a sua melhor tragédia e, no entanto, muito curiosamente «nem natureza, nem 
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preceitos, nem caracteres, nem costumes, nem verosimilhança lhe encontro» (118).Segue-se 
um exame, desta feita também sensível, da peça em que Lycidas vai suspirando - «Cinna!» -
seja pelo admirável amor que une o conspirador a Emília, seja, mais adiante, pelo remorso de 
Cinna, - «Caiu-me o coração aos pés» -, e, ainda, perante a cena V do Acto IV - «Eis-me 
outra vez com tremuras.» -, quando Emília, «contente como umas Páscoas», julga ter 
conseguido a sua vingança. Os remorsos do jovem protegido de Augusto, autocrítico e 
humano, tocam o admirador português que partilha com o conspirador o seu medo, ou a sua 
má consciência, na véspera do atentado, e respeita a grandeza de Augusto que sabe perdoar e 
repensar os modos do seu poder, inclina-se perante os não menos admiráveis guerreiros que 
não temem o castigo e a morte (119). Assim, Corneille é a um tempo um génio que se eleva 
sobre as regras e um mau exemplo a não seguir, até porque «no que ele é grande é 
inimitável» e «no que Corneille não é grande, não é nada» (120). 

A tradução do Catão de Addison é antecedida de um «Discurso» que é um autêntico 
«pot-pourri» de citações francesas: em epígrafe, convoca-se Voltaire para lembrar que «Il est 
bien triste que quelque chose de si beau ne soit pas une belle tragédie» (118); o Chevalier de 
Jaucourt e a sua Enciclopédia do Drama, que Figueiredo diz ter traduzido, surge de seguida; 
Voltaire é de novo citado para condenar a introdução do amor, facilmente, nas obras 
dramáticas, dizendo que «le sage Addison eut la mole complaisance de plier la sévérité de son 
caractère aux moeurs de son temps, et gâta un chef d'oeuvre pour avoir voulu plaire» (121). 

O «famoso Racine» também participa da experiência de desapreço crítico de Manuel 
de Figueiredo; com a sua Athalia, «foi tão miserável que chegou a merecer o título de Poeta 
das mulheres», e Lycidas interroga-se: « (...) Como queria ele que agradasse uma 
composição feita para homens, se os lânguidos encantos do seu Teatro tinham posto os 
Franceses tão moles como as Francesas?». Citando o P.Brumoy, nas suas considerações 
sobre a «Iphigénia», o dramaturgo português regista que Racine, só na idade madura, 
«comprit qu'il était capable de mieux faire et qu'il se repentit d'avoir affaibli la Scène par tant 
de déclarations d'amour, par tant de sentiments de jalousie (...)» (122).Ainda que, no caso do 
autor de Phèdre, a causa do seu insucesso inicial estivesse nele próprio, isto é, nessa 
sentimentalidade dir-se-ia romanticamente trabalhada, (e Racine vai ser adorado pelos 
Româticos por toda esta «moleza»... ), e não na miopia dos críticos, Figueiredo não deixa de 
se identificar com a insignificância do dramaturgo francês, esperando possivelmente que a 
sua venha a ser tão temporária quanto a dele, num paradoxo aceitável por parte de quem se 
projectava desesperadamente para o Futuro. 
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A respeito do conceito de «morte trágica», o tradutor remete, em nota, para o «Prólogo 

da Tragédia do Cid» de Corneille, e distingue a natureza mais de Poeta de Corneille, da de 

Filósofo, no caso de Addison, inspirando-se o primeiro sobretudo nos castelhanos, enquanto 

que o segundo bebe a lição dos gregos: 

« (...) eis aqui porque há moral e costumes nesta Fábula; e porque quasi todos 

os caracteres do Cinna de Corneille se acham melhorados e sustentados no Ca

tão de Addison: eis aqui porque reina no diálogo desta Tragédia uma razão e 

verosimilhança que a outra não tem (...) ». (123) 

O elogio à obra de Addison não impede o tradutor de corrigir, segundo a sua Poética, o 
original de Catão: «cenas desatadas», com entradas e saídas injustificáveis, para já não falar 
dos à partes, monólogos, comparações, acerca dos quais evoca Fanqueiro, de Os^ensores 
doJTeatm, notando que «se Orgon abrisse a boca quando está de baixo do bofete e Darras 
quando do gabinete escutava Tartufo, faria Molière duas Cenas de Arlequim das ma, 
distintas da Cómica» (124). Deste modo, Figueiredo define bem a sua acção de tradutor, 
admitindo que suprime comparações e à partes, que reduz igualmente alguns destes a 
monólogos, até porque «eu traduzo e não componho; e traduzo uma Fábula que para 
desengano do pouco que estamos adiantados ou do muito que temos tornado para trás, e a 
melhor que há» (125). O seu teatro, se tem algum merecimento, dirá, deve-o a Aristóteles, a 
Horácio/Terêncio, Planto, Aristófanes, Quinault, Regnard, Molière, Corneille e Addison (...), 
e se basicamente se fundou em Horácio e nos Gregos, intuiu o que mais tarde so ve1Q a 
confirmar nas poéticas francesas: 

«(...) agora que são onze da manhã do dia 30 de Agosto de 1776 leio em 
Aubignac que comprei ontem a M.Martin o que eu tenho escrito conforme 
o seu juízo: e o que noto é que nenhum me fez ainda mudar a mais insigni
ficante das minhas ideias; antes sim todos encher de notas, quero dizer, de 
autoridades os meus discursos e Poemas.» (126) 

Realmente sobranceiro em relação à cultura francesa ( ao mesmo tempo que radica os seus 
mentos em muitos dos seus nomes elevados), cujo brilho trazia muito deslumbramento no 
francesismo que o Portugal de Setecentos cultivava já com fulgor apreciável, Manuel de 

177 



Figueiredo apoia-se meramente no prestígio desses nomes respeitados, quando não adorados 

(e, conforme se pode constatar o dramaturgo português não é raras vezes, ele próprio, quase 

paradoxalmente, aqui, um admirador menor do seu século), para legitimar uma obra convicta 

fundamentalmente da sabedoria dos Antigos. Os modernos, como Corneille, Molière, 

Racine..., porque mais próximos historicamente do dramaturgo português, são, como se vai 

apurando nos seus Discursos, exemplos convenientes de uma glória conquistada a custo, 

porquanto o Cardeal de Richelieu, acrescentará, não os protegeu para construir um teatro 

francês clássico e contudo foram eles que lhe deram crédito. O «Padre Lamy» confirma, 

ainda, a tão desejada projecção do teatro de Manuel de Figueiredo pelo menos no porvir: 

«Que Von prouve si on le veut que les comédies qui se jouent aujourd'hui 

ne peuvent exciter que des passions innocentes et des sentiments raisonna

bles (...).Cela ne s'accorde point du tout avec V expérience et s'il était 

ainsi les gens du siècle pour qui elles sont faites (eis aqui porque eu di

go que escrevo para o que vem) ne se divertiraient nullement» (127) 

Se o teatro é tradicionalmente domínio de «endemoninhados», como a dado passo 

observa o nosso autor, «já o mundo tem idade para considerar o Teatro como escola de 

costumes, e não como estrago e ruína deles» (128). Portanto o seu tempo deverá chegar, 

coincidir com a sua vida, para espelhar a dignidade do seu país, melhorado. Porém, dado que 

o teatro vive do público, quando o público não procura nele a virtude porque não é virtuoso, 

há que o domesticar, oferecendo-lhe, como fez Molière e Goldoni, «comédias más por estudo 

ao princípio para depois, pouco a pouco lhes dar as instrutivas, e lhe ir retirando as 

máscaras».Mas mudaram eles o seu mundo? Figueiredo reflecte acerca da incapacidade do 

teatro profundamente regenerar o mundo: 

«(...) De que serviu a Molière ser bufão e ao famoso Goldoni fazer comé

dias más? (...) Desapareceram os Marqueses e os pedantes em França en

quanto Molière e os mais Poetas cuidaram mais em envergonhá-los que 

em os fazer rir? E fazer-se um poeta ridículo por nada, é ser mais fátuo do 

que matar-se pelo Povo. (...)» (1.29) 
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Desencantado já até do próprio desencantamento, o dramaturgo assenta em palavras 

escritas que o vento leva com maior dificuldade, o desengano da própria amizade nesse 

ouvinte que, ao a leitura do seu discurso, «tomou o salvo conduto de assegurar-me que 

fechava os olhos para ouvir melhor». Nada se salva na sua geral experiência de reprovação 

que lhe lembra como Le Misanthrope de Molière irritou mais do que as outras comédias, 

porque o comediógrafo francês se ria de todos e não punha simplesmente uns a rirem-se dos 

outros. Se, em fim de página, Manuel de Figueiredo havia já citado Montesquieu, a propósito 

da tal auto-ironia insuportável, para explicar o afastamento do público em relação ao espelho 

denunciador da comédia, numa outra nota demora-se no exame do conteúdo polémico de Le 

Misanthrope, «crítica universal do género humano». Intrinsecamente ambígua, esta peça não 

deixa saber se é o atrabilário apaixonado que é ridículo, ou se não o somos nós 

mais.Desconfiados, os Franceses olham para aquele «louco nos amores» com o rancor 

atenuado pelo dramaturgo já morto e que, no activo, não havia podido «usar cores mais 

fortes que tinha na sua palheta» para pintar certos caracteres (131). Considerando ainda a 

ambiguidade deste dramaturgo francês e a vocação morigeradora da comédia, Figueiredo cita 

o «Abbé de Saint-Pierre», uma das vozes francesas do século XVIII que condenam Molière 

pela desfocagem das suas críticas: 

« C'est un grand peintre mais il n'a point eu assez de soin de peindre tou
jours en estimable ce que les hommes avaient d'estimable, et en méprisa
ble ce qu'ils avaient de méprisable; et c'est cette confusion qu'il a laissé 
dans ses peintures, qui fait que ses comédies sont plus pernicieuses qu u-
tiles au perfectionnement des moeurs.» (132) 

Molière dificilmente garante não simpatizar com o seu Dom Juan, como conviria no 
sentido univocamente moral de Tirso de Molina que o converte perante as barrocas labaredas 
do inferno em cena, e faz do libertino, aliás mais filosoficamente seduzido pelo desejo do que 
sedutor das tais infinitas mulheres (afinal poucas), um veemente desmistificador da hipocrisia 
cortês (que vinha proibindo as suas representações), um defensor do amor autêntico que não 
se deixa amordaçar pela solidez dos sacramentos, um Alexandre inadequado no seio de uma 
aristocracia ociosa que haveria de tremer em 1789, enquanto Bossuet chamava Luís XIV à 
santidade para que Deus não castigasse o povo, cada vez mais inquieto e faminto, pelos 
amores e devaneios balléticos do seu monarca . 
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No «Discurso» que acompanha O Cioso, «comédia do Doutor António Ferreira», 

Figueiredo valoriza as comédias escritas pelos «nossos Líricos antigos» e compromete-se a 

superar «as irregularidades dos Latinos que se acham nesta Fábula do nosso insigne» com as 

imitações e «viveza de acção, sais cómicos de Plauto, como com a natureza e cómico grave 

de Terêncio» (133). Igual a si próprio e cioso dos seus princípios, diz pouco beber em 

dramaturgia alheia - quase sempre confirma a posteriori com grandes nomes e reputadas 

poéticas as suas sábias e maltratadas directrizes -, reconhecendo contudo que «eu sei os 

Dramáticos que mais se lêm na nossa terra e desses o que tenho unicamente é Mr. Racine». 

Mas Racine afigura-se-lhe destituído do esplendor de outros mais amados e é nessa sombra 

relativa que Manuel de Figueiredo se lhe aproxima e afeiçoa: 

«(...) não se admirem; eu gosto mais de pérolas que de diamantes; de 

uma boa antica, que de um grande rubi; de um pedaço de pau petrifi

cado em bruto, do que posto em obra; de um painel de ruínas de Ro

ma antiga; que dez estátuas de Olanda (...).» (134) 

Racine é, então, esse génio algo secundário, em bruto, mas seguro nos fundamentos e 

nas potencialidades, um pouco como o dramaturgo português tenderia a ver-se a si próprio. 

As referências francesas abundam ainda no «Discurso» que vem junto da terceira peça 

do Tomo IV. Molière é realmente omnipresente, nem que seja para referir «en passant» 

Georges Dandin. Le Mari Confondu (135), para além do «Abbé d'Aubignac» que é citado 

para defender as tragédias curtas, as que menos cansam um auditório: 

« (...) Cest la mesure de Sophocles et d'Euripide et nous n avons point 

vu de pièces de théâtre allerjusquà dix-huit-cents vers sans laisser un 

chagrin capable défaire oublier toutes les plus agréables choses.» (136). 

«O grande Corneille» chegou ao ponto de dizer que «em tal Poema, que presentemente 

me não lembra, metera igual numero de versos em cada um dos Actos».Eurípides deu o 

exemplo de uma «Iphigenia» com uma só cena no Tacto, já que «o valor não está na 

duração, nem na extensão» (137). «Mr.Voltaire» ressurge no seu «ar magistral e dilema» 

para «espatifar os Coros dos Gregos»: o coro gerava ^verosimilhança, como sublinha 

Manuel de Figueiredo, seja por se «confiarem os segredos mais importantes do Estado (...) a 
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um montão de gente que ali se achava», seja por «guardar uma tão religiosa neutralidade » 

muitas vezes irreal, ou por ainda «trazer os Príncipes à porta da rua» (138). 

O tomoX, depois de, em A Mocidade de Sócrates, o Padrasto, português antigo, 

identificar o mal com os «livrinhos franceses» (139), o dramaturgo propõe, em epígrafe, 

junto do Discurso que explana O Acredor, um excerto do «Délassement Champêtre», obra 

recorrentemente citada na escrita teórica de Figueiredo. Neste contexto, pretende-se 

distinguir a recepção contida e suave perante a «Comédie Française» Jp aplauso estridente 

que acolhe a Comédia Italiana. Conclui-se que o povo é rude nas convulsões físicas com que 

aprova obra menos apurada e manifesta, reticente, agrado perante obra de leitura difícil e 

concepção mais exigente: 

«L''enthousiasme dont le parterre était saisi me faisait faire des ré

flexions. S avais assisté à la comédie Française à deux représentations 

de pièces de Racine et de Molière. Je les avais admirées, mais la sensa

tion publique avait été des plus modérées; on n avait applaudi que froi

dement et par manière d'acquit; f en conclus intérieurement que la Co

médie Française était Vesprit et que la Comédie Italienne était la chose. 

Le Français, me disais-je, aime sans doute mieux les convulsions du 

corps, que les émotions de rame.» (140) 

Ao afirmar, deste modo, que é verdadeiramente o «esprit» no país da «chose», Figueiredo 

enfatiza a vocação útil da sua obra para «dar fim às minhas composições cómicas», neste 

tomo X, apoiando-se em D'Alembert e em Voltaire. O primeiro confirma a idoneidade do 

autor nacional que é o tal «Citoyen, fidèle à ses devoirs, attaché à sa Patrie, soumis aux lois 

de la Religion et de TEtat (...)» (141), o segundo corrobora uma poética que recusa o 

grotesco e o cómico baixo, numa atitude concertada de socorro ao indefeso criador 

português: 

«Les plaisanteries d'un Valet et son avidité pour Vargent sont très gros

sières.On na que trop longtemps avili la Comédie par ce bas-comique 

qui n est point du tout comique, (...) et cette insipidité jointe à la bassesse 

des discours déshonorent un Théâtre fait pour amuser et pour instruire 

les honnêtes gens (...) » (142) 
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É assim que o Acredor encerra a peça clamando pela «correcção física e moral» que 

levará «vossemecês a trocar os maus pelos bons costumes» e a não esquecer a honra e a 

religião (143). 
O tomoX termina com uma tragédia, que, à semelhança da de Euripides e da de 

Racine, se intitula «Andromaca». Em epígrafe, mais uma vez, a citação é francesa: Dolcé 
imitou tão de perto os gregos que não soube dar à Itália «/'exemple de hardiesse que nos 
Poètes ont donné à la France, en s*écartant un peu des moeurs grecques sans sortir de leur 
goût». Desta forma, o nosso autor afirma que trabalhou a Fábula de Euripides em função dos 
preceitos aristotélicos, considerando os costumes nacionais e mantendo o maravilhoso na 
medida em que a poética e a verosimilhança o permitiram. Restaura o perfil dos príncipes 
gregos, «heroísmo das maldades que o Poeta Francez (Racine) havia convertido em vilezas 
dos Marqueses do seu tempo!» (144). Manuel de Figueiredo é, portanto, bem crítico quanto 
à destreza de Racine, enquanto tragedio grafo: o poeta francês pinta os dois príncipes com 
tanta vileza que os torna irreais e não observa os costumes do século; a grandeza das suas 
tragédias é a que pede emprestada aos Gregos e não sobra mais nada de seu, nem sequer os 
retoques; «boa ou má, a acção do Príncipe no Teatro deve ser digna e deve ser grande, sob 
pena do Poeta não ser nada» (145). O que não se pode fazer, acrescentará Figueiredo, é 
converter as suas disputas dos soberanos em contendas «de comadres, bulhas de vizinhas, de 
regateiras ou de marujos», como de certa forma fez Racine. Indignas do teatro, as suas 
tragédias de Racine não são boas «parce qu'elles choquent toutes nos manières» e «parce 
qu'elles ne conviennent nullement ni au rang, ni à la Majesté de nos souvenirs d'aujourd'hui». 
O tragediógrafo francês desconhecia as primeiras máximas da Tragédia que Manuel de 
Figueiredo continua a citar do francês: 

«Quil importe beaucoup aux Poètes tragiques de nous faire admirer des 
personnages dont il faut que les malheurs nous coûtent des larmes, afin 
que la Tragédie reusisse.(...). Que rendre odieux un personnage, qui doit 
attirer sur lui la compassion, cest manquer à la première règle (...) 

Et que le meurtre, qui n'est pas tragique est de trop dans les tragédi

es (...)». (146) 
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Se o dramaturgo português cita também longamente o «Prólogo» da Phèdre de Racine 

é ainda para mostrar que «não por sistema mas por fraqueza este corrompeu o Teatro 

Trágico». Mesmo Athalie, a tragédia com que os eruditos - e não o público menos douto...-

coroaram de glória Racine, não convence Lycidas, que compreende a virtude raciniana de 

«não fazer o amor subalterno nas suas tragédias», mas que derrama nelas «o sangue sem que 

nos cause pena, nem paixão, o que é habilidade» (147). 

Desmistificador do elevado prestígio de Racine em França, enquanto tragedio grafo, 

dado que de trágico as suas tragédias têm os nomes dos heróis gregos, não passando, no 

fundo, de «humas Comedias muito bem escritas, e eu conheço os originais cómicos, donde 

ele se aproveitou em mais de huma Scena», Figueiredo espanta-se «he que se diga, que estas 

duas tragedias são melhores do que as Gregas, e do que as Tragedias, que Racine escreveu 

ha cento, e tantos annos, ignorando tanto o que fazia, sejão ainda hoje as melhores do theatro 

moderno».0 teórico português, intransigente na abstracção dos seus preceitos, cita 

longamente o «Prologo da Phedra» de Racine para, requinte dos requintes, demolir o próprio 

Racine, evidenciando o desfasamento rebaixante entre as suas boas intenções e as suas 

realizações precárias: 

« Au reste, je nose encore assurer, que cette pièce soit en effet la 

meilleure de mes Tragédies. Je laisse, et aux Lecteurs et au temps, à 

décider de son véritable prix. Ce, que je puis assurer, cest que je nen 

ai point fait où la vertu soit plus mise en jour que dans celle-ci.Les moin

dres fautes y sont sévèrement punies. La seule pensée du crime y est re

gardée avec autant d^horreur que le crime même. Les faiblesses de Va-

mour y passent pour des vraies faiblesses. Les passions ny sont présentées 

aux yeux que pour montrer tout le désordre dont elles sont cause; et le vice 

y est peint partout avec des couleurs qui enfant connoître et hair la diffor

mité. Cest là proprement le but que tout homme qui travaille pour le public 

doit se proposer; et cèst ce que les premiers Poètes Tragiques avoient en 

vue sur toute chose. Leur théâtre étoit une école où la vertu nétoitpas moins 

bien enseignée que dans les écoles des Philosophes. Aussi Aristote a bien vou

lu donner des règles du Poème Dramatique, et Socrate, le plus sage des Philo

sophes ne dédaignoit pas de mettre la main aux tragédies d*Euripide. Il seroit 

à souhaiter que nos ouvrages fussent aussi solides, et aussi pleins iï utiles ins-
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tructions que ceux de ses Poètes. Ce seroit peut-être un moyen de réconcilier 
la Tragédie avec quantité de personnes célèbres par leur piété, et par leur doc
trine, qui Vont condamnée dans ces derniers temps; et qui enjugeroient sans 

doute plus favorablement, si les Auteurs songeoient autant à instruire leurs spe
ctateurs, quà les divertir, et s"ils suivoient en cela la veritable intention de la 
Tragedie (I). »(148) 

Em perfeita consonância, o Tomo XI do Teatro de Manuel de Figueiredo abre com a 

amarga confissão do isolamento de um homem maduro, que, sendo incapaz de se alegrar 

dada a maldade do mundo, se refugia na sua melancolia e até num certo absurdo.É ainda 

francesa a máxima que serve de epígrafe a este desabafo: 

«L"art de vivre est un art si pénible 
que Texistence devient un fardeau.» (149) 

Só o riso e a loucura recuperam a felicidade na vida, tal como Pantoja aludindo a 

Molière reflecte na cena V do Acto Segundo da comédia O Homem que o não quer ser: 

« (...) É tonto ou não é tonto? vós não passastes por pateta, nem por igno
rante senão depois que vos metestes a sério e a Autor; malgré tout le monde, 
como diz o vosso Molière; tornastes ao que éreis dantes; recuperastes a 
saúde e a alegria de mais a mais; que mais juízo quereis? (...)» 

No fundo, quando Molière decidiu pensar quase tragicamente a sua vida e a sua obra 

no «Misantropo», recebeu a desconfiança e a quase indiferença do público, habituado à 

gargalhada mais solta de muitas das suas comédias, com um alcance em princípio mais 

evidente.A Cena II do Terceiro Acto precisa esta aproximação na fala de Prudêncio que vê 

em Pantoja o Alceste dessa peça de Molière: 

« (•••) 

Prudêncio 
Oh homem, fizeste-me lembrar do Misantropo, quando quis 
casar com Eliante por se vingar de Célimène, porém não ca-
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sou; e Molière não é homem que deixe de imitar-se. 

Pantoja 
Mas o Misantropo estava namorado de Célimène e vós não o 
estais das raparigas.O Misantropo ainda cuidava que tinha recur
so em ir meter-se em uma cova; e vós já saístes dela desenganado. 
O Misantropo não devia a Eliante as obrigações que vós deveis a 
D.Gervásia os motivos que haverá talvez entre vós e ela. 

(...) » (150) 

Prudêncio é, afinal, o homem que o não quer ser, à semelhança ainda do Misantropo, 

porque vive desiludido com a imensa farsa do mundo. No entanto, Alceste tem a fraqueza de 

amar Célimène e mantém, assim, uma ligação com o mundo fútil e amoroso, enquanto que 

Prudêncio envelheceu precocemente e não há sequer um frágil fio de amor e de prazer que o 

amarrem à mocidade e ao mundo.(151) 
É no «Discurso» que precede a tragédia Lúcia ou a Espanhola que surge novamente o 

nome de Molière, depois de Figueiredo manifestar o seu desgosto por não haver «padrão ou 
molde» nacional para a tragédia correcta, aquela que teria de se limpar de «uns graciosos ou 
uns episódios à francesa, ou ainda sacados de uma boa Ópera; ou enfim com uma máquina na 
catástrofe (...)» (152). Indesejavelmente irregular e estrangeirada, também a nossa tragédia 
mais vulgar não se assemelha ao esforço de Racine, de Voltaire ou de Molière para elevar o 
teatro francês, ainda que a estes dramaturgos a França permitiu deslizes, não podendo 
Manuel de Figueiredo dar-se a esse luxo no Portugal cruel e asfixiante que o reprova e tolhe, 
assim, um projecto de teatro autenticamente português: 

«(...) Era Racine, que não largava os Gregos da mão, homem que tolhesse o 
Teatro francês? Que metesse na sua Andrómaca a última cena do IIo Acto? 
Que fizesse cómico o Teatro Trágico? Voltaire é homem que metesse como 
meteu na Comédia do Filho Pródigo aquela Barona de Crupilhac que faz o 
mesmo efeito que em Terêncio (pela mesma miséria) a mudança de carácter 
de Deméa no fim do seu Adelphos? 

E Molière em fim que era cómico, que nos não desse mais que duas ou 
três comédias, que um homem de propósito possa 1er até ao fim? Não eram 
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certamente. (...)» (153) 

Grandes mas também miseráveis nas suas cedências, estes dramaturgos franceses valeram, 
no essencial, pela parte menos apreciada da sua criação, mas com ela é que erigiram um 
digno monumento nacional e que se constituíram em exemplo vivo para Figueiredo. 

No «Discurso» que dirige «ao Senhor Marquez», no tomo XIII, do seu Teatro, o que só 
contém Farsas, Figueiredo afirma que «Molière, Terêncio, Regnard e Plauto» distam 
infinitamente de Aristófanes de quem «já são cópias» (154) e acrescenta que se aborda 
questões teóricas nas suas Fábulas é mais para instruir o povo que não lê poéticas e para tirar 
«cataratas aos que tiveram por Oráculos Eurípedes, Terêncio, Molière, Corneille e Racine», 
imitadores dos defeitos deles (155).E mesmo tratando-se de farsas, o nosso dramaturgo 
segue Boileau: 

«Il faut même en chanson du bon sens et de Fart.» 

Os preceitos de Arte, decência e verdade, o útil com o ridículo, são respeitados nestas 
composições das quais «não se pode esperar logo uma coisa sem pés, nem cabeça, mal lemos 
no título Burleta ou Entremez» (156). A Baronesa de O Avaro Dissipador fará o ponto da 
situação teatral ao tempo, admitindo a inexistência de um Teatro Nacional, rigorosamente 
considerado, - questão que ocupa Manuel de Figueiredo e que faz dele um precursor de 
Garrett, na particularidade de visar o desenvolvimento de uma dramaturgia própria, enquanto 
fonte de civilização - , elogiando simultaneamente a língua portuguesa, o interesse entre nós 
pela italiana e a crescente influência da francesa que dinamiza uma élite incapaz de partilhar 
com a plebe o entusiasmo pelo bufão: 

«(...) 

É verdade 
Que não temos Teatro nacional, 
Nem o tivemos nunca; mas a língua 
Materna facilita a inteligência 
Do seu, do Italiano, e é já vulgar 
Entre nós a Francesa, e o grande gosto, 
Que estes nossos Monarcas têm por música 
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(...)» 057) 

Mais do que isso, o autor precisa, através da personagem, a especificidade nacional que 
consistiria em abrir-se às influências estrangeiras, assimilando-as com notável entendimento, e 
que mesmo corroendo uma identidade urgente, a nível dramático, não deixa de exprimir uma 
elevação cultural irreprimível, tal é o gosto por esses valores alheios, pulverizadores sem 
dúvida de esforços nacionalizados, mas certamente inoculadores da seiva de que se há-de 
construir a realização portuguesa. Manuel de Figueiredo não terá afirmado tudo isto, nem o 
poderia, tão contemporâneo que era desses ventos de luz, mas é o que se depreende desta 
língua, facilitadora de inteligência sobre si própria, ante de mais, e enquanto tal, sagaz 
assimiladora de riquezas diversas, porventura dignificantes. O que, no fundo, se deduz ainda 
é a sua consciência de que este novo público atraído por esta inteligência internacional será o 
único a poder receber um teatro português reformado. 

Na verdade, este mesmo tomo XII refere-se à divulgação relativa que a «Querela do 

Cid» teve entre nós, expressa na contenda entre o Marquês de Valença e, segundo se aceita, 

Alexandre de Gusmão. É interessante notar que nesta carta de um amigo, Isidoro Soares de 

Ataíde, enviada ao dramaturgo, se interpreta a querela francesa como tendo sido um complot 
do Cardeal de Richelieu contra Corneille, o qual foi vítima de um rol injusto de censuras de 

que o incompetente Scudéry foi um ínfimo agente.Ataíde celebra Corneille a par dos seus 

inspiradores: 

« ( - ) 
Contudo o grande Corneille, o Mestre da Tragédia Francesa, subiu ao 

trágico sublime conduzido pela Medeia do mesmo Séneca, assim como se 

elevou à maior glória com a Tragédia do Cid, cujo argumento tomou da Co

media de Gil. de Castro. Esta é a época em que aquele ilustre Poeta se 

mostrou digno filho de Apolo e em que logrou na Corte de França as 

maiores aclamações (...)» (158) 

Manuel de Figueiredo confirmará que «bem persuadido» estava de que a Academia 
com o cutelo na garganta fez aquele juízo sobre o Cid»: em Corneille, prevalece o estudo 
contra a precipitação dos críticos que censuram na peça o casamento de Chimène e o seu 
consentimento, aspectos que o nosso autor não reprova na peça (159). Nesta 
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correspondência, manifesta-se o encontro intelectual entre os dois amigos, e Ataíde não 

poupa elogios a Figueredo, desenvolvendo até o paralelismo que se vem revelando tão grato 

ao pouco reconhecido criador: 

« (...) Portugal começa a dever a v.m. o mesmo que em França hoje se de
ve a Molière; com diferença porém que v.m. é tão circunspecto quanto 
resoluto aquele Poeta; v.m. moderado, ele fogoso; v.m. propõe os cara
cteres sem ofender, e Molière pôs no Teatro Marqueses, pessoas de qua
lidade, todo o Paris e até a Corte de França; cuja licença deveu a uma cer
ta liberdade, que não a sofreriam os Romanos, os Italianos modernos e 
também creio que nós outros os Portugueses (...) » (160) 

No fundo, a diferença entre os dois dramaturgos residiria no temperamento e no 
contexto sócio-político, responsáveis pela estatura grandiosa de um Molière atrevido num 
meio permissivo, por um lado, e pelo discreto estatuto de um Figueiredo, sóbrio e 
perfeccionista num país severo, por outro. Portugal vai-se transformando e com ele aumenta 
o apreço pelo seu autor, que é, de resto, elevado, em relação a um Jean-Baptiste Po xmelin 
duvidosamente caracterizado de «fogoso» e que se excede em pintar a aristocracia em tons 
inconvenientemente carregados, no reino de todas as licenças, quase apetece 1er, de todas as 
podridões. Lycidas tem a austeridade dos antigos romanos no seu império casto e, de algum 
modo, limitador. Ataíde solidariza-se com o dramaturgo português logo até nas reservas que 
põe à excelência de Molière, adiantando que o seu amigo o superou ao imitá-lo no génio, 
mas evitando-lhe as deficiências (161). Em apoteose, Ataíde promove o autor nacional a 
«...Molière, outros o Corneille de Portugal», «o nosso sublime, judicioso e imortal 
Figueiredo» (162). Nunca a amizade podia ir tão longe no elogio, capaz até de conciliar a 
prudência mais obsessiva com a inteligência mais fulgurante, energias que, convenhamos, 
geralmente se repelem ( e ainda bem) e é essa incompatibilidade crucial que engendra os 
notáveis crescimentos culturais, sob o signo do fogo e da Uberdade. 

Na Carta seguinte, Manuel de Figueiredo ajuda-nos a reconstituir os trilhos da sua 
tradução do Le Cid de Corneille, detendo-se nos diferentes Actos e em cenas particulares 
que lhe mereceram reflexão durante o processo.Quanto à concepção setecentista de tradução, 
é ainda Ferreira de Brito que define essa actividade então entendida como adaptação e até 
mesmo «nacionalização» das obras de origem, nunca podendo essa operação ser avaliada em 

188 



termos de literalidade (163). A própria resposta de Ataíde à Carta IV de Figueiredo, onde 

este exprime os seus juízos sobre a peça de Corneille, de resto muito elucidativos da sua 

orientação enquanto tradutor, corrobora perfeitamente o entendimento que Ferreira de Brito 

tem desta matéria: 

«(...) Nova dúvida.Se a versão para ser boa deve ser livre ou literal? Es
ta questão tem sido agitada em todos os tempos; ambas as opiniões têm 
seus sectários; que as sustentam com força e tenacidade: uns invectivam 
contra os traductores livres, outras estão pelas traduções literais. A verda-
é que alguns querendo traduzir livremente, fizeram dizer aos seus autores 
o que eles nunca sonharam, outros cingindo-se à letra não exprimem o 
que diz o original; uns falsificam, outros desfiguram; uns propõem o que 
se lhe representa, outros dizem o que mal percebem; uns publicam delí
rios, outros não acabam de explicar-se (...). 

(...) E porque alguns não seguiram o justo meio entre uma escrupulo

sa exactidão, e uma decente Uberdade, deram ao mundo lastimosas tra

duções (...).» (164) 

Bem entendido que essa «nacionalização» é muitas vezes, conforme lamenta o 
dramaturgo português nos seus Discursos, pobremente portuguesa e setecentista, isenta 
dessa espécie de média, escrupulosa e decente ( note-se que o vocabulário continua a sua lusa 
especialização moral ), do rigor e da subjectividade, de que nos fala Isidoro Soares de Ataíde. 
Frequentemente as peças «postas ao gosto Portuguez» constituem às vezes degradações 
sistemáticas mesmo de bons originais, contudo nem sempre, transferindo contextos, estéticas 
estranhas para uma compreensão nacional, tristemente corriqueira, grosseiramente 

portuguesa. 
Na pena do seu tão devotado amigo, Manuel de Figueiredo não só não padece desse 

mal do século, como «se familiariza com Sófocles e corrige a Corneille», ao ponto de poder 

ter envergonhado Scudéry, fazendo-lhe ver quão inadequadas eram as suas observações, e de 

poder ter ganho a veneração da Academia Francesa, impedindo que «O Cid de Corneille 

triunfasse com a glória da injustiça» (165). . 
Assim, o tradutor examina os diferentes actos do Çjd de Corneille em onze páginas de 

uma carta dirigida a Ataíde e as suas notas revelam-se judiciosas e esforçadas: quanto ao 
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Acto I, logo a cena primeira merece reparos vários a Figueiredo que torna mais seguro e 

oficial o casamento entre Rodrigo e Ximena, favorecendo igualmente a verosimilhança, 

falando já de «Mouros atrevidos» para preparar o conflito posterior e introduzindo a 

«nomeação do Aio do Príncipe», a que os dois fiéis vassalos aspirariam concorrencialmente. 

Da cena VI corrige o cenário, pois «o cenário de Corneille, nem ele o acha bom!», na cena 

VII põe D.Diogo a querer matar-se, mal se encontra só.As razões que motivaram a 

transformação da cena VIII são artisticamente deliciosas, porquanto manifestam uma aguda 

consciência, por parte do tradutor, quanto ao valor da obra francesa. Perante o sublime do 

diálogo entre um Rodrigo desiludido e miserável no seu amor e um pai agredido e desonrado 

na sua velhice e prestígio, Figueiredo decide: 

« (...) E se eu havia de dizer mal o que disse Corneille com tanta ele
gância que toca no sublime; não quis desfigurá-lo, disse outra coisa. (...) » 

(166) 

Original nesta resolução, o tradutor coincide com Corneille acerca da apreciação da 
cena IX que considera cómica e romanesca: depois de Rodrigo teatralmente se querer 
suicidar, oferece-se absurdamente a Ximena para que ela o mate e se vingue.Na cena I do 
Acto II, parece natural a Figueiredo que o rei tentasse apaziguar a contenda e que Rodrigo 
viesse a encontrar seu pai no palácio, ao mesmo tempo que na cena III confirma a 
desconfiança anterior de Ximena e justifica a íntima amizade desta com a Infanta. Na cena 
VU, torna mais propício o tom da resposta de El Rei a D.Diogo, e na cena seguinte desculpa 
a omissão do rei ao não mandar prender logo os dois fidalgos, dada a gravidade da ofensa 
cometida no próprio paço(167). Ximena é ligeiramente transformada na discutível nobreza do 
seu amor paradoxal para um retiro muito conveniente, introduzido na cena III do Acto 
IlI.Certas «durezas de fala de Rodrigo», na cena rv são retiradas até porque ele conhecia 
bem o amor de Ximena e devia era ter-se suicidado, depois da sua amada o não querer punir. 
Omitindo obviamente o monólogo da cena V - «Já se sabe o ódio que eu tenho à 
^verosimilhança e consequentemente aos monólogos que não pode sofrer a verdade da 
imitação» - , corrige certas incongruências da cena VI que permitiam ao rei não se pronunciar 
acerca do conflito em causa, e justifica a desconfiança de D.Diogo que enviou o filho para a 
guerra, como «vassalo zeloso e acautelado general» (168). 
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Manuel de Figueiredo, na cena IV do IVo Acto, tenta aproveitar as consequências que 
derivam do facto de ter «deixado a bofetada no ar» para consolidar a atitude de Ximena, e, 
na cena IV do ActoV, o rei há-de ordenar directamente o casamento de Ximena e de 
Rodrigo, elidindo todas as ambiguidades que moralmente atingiam este pormenor da obra 
corneliana. Tanto mais que «estes corações portugueses» não toleram dureza nos dramas, o 
que levou o tradutor a omitir a «grande fala de Rodrigo da cena IV do Acto III conforme ela 
se acha em Corneille; parece-me bárbara: e dizem que não sou dos mais ternos do 

coração! »(169). 
Ataíde há-de elogiar a omissão da bofetada, perfeitamente «ajustada aos costumes,à 

política, à cultura do século» e acrescenta que esta matéria lhe lembra a «célebre e nunca 
assaz disputada questão, se se deve ou não ensanguentar o teatro»: os Gregos gostavam de 
crueldades em palco, os ingleses «têm oferecido aos olhos do mundo formidáveis e 
horrorosos espectáculos». Pelo contrário, os franceses são «mais polidos, ou menos 
temerários, cingem-se à regularidade, descrição e delicadeza, e por efeito de agradáveis 
costumes evitam tudo o que pode sobressaltar a natureza!»(170). 

Voltaire é novamente invocado para defender as versões rimadas e apoiar, deste modo, 

a tradução em verso de Manuel de Figueiredo, labor perfeito e difícil, segundo Ataíde, que 

recusa o partido dos «Anti-rimadores» como Prévost e La Mothe: 

«(...) Voltaire no seu Discurso da recepção da Academia tem que os 
Poetas só devem ser traduzidos por Poetas, mostra a necessidade des
ta versão, ao mesmo tempo que lhe descobre as dificuldades. (...) » (171) 

Isidoro Soares de Ataíde aplaude todas as transformações operadas pela mão do tradutor 
e é conivente com os seus reparos: é, de facto, mais natural que D.Diogo se encontrasse no 
Paço no preciso instante em que seu pai é afrontado; a ternura da fala de Rodrigo, na cena 
IX, corrige bem os sentimentos do original, onde é reprovável a tal omissão do Rei quanto a 
mandar prender o Conde; o segundo pedido de Ximena ao rei para que este castigue Rodrigo 
é impróprio, ao mesmo tempo que a crueldade discursiva deste para com a amada se revela 
intolerável; a mudança e aditamento no monólogo de D.Diogo ganha em verosimilhança, 
dado que cria um ambiente de cautela e prevenção adequado à importância da ameaça que os 
Mouros constituem; Figueiredo remedeia com discrição a confusão e alguma 
incompatibilidade observada por Ataíde no estímulo de D.Diogo ao filho para a luta, 
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salientando a sua vitória, a aclamação do herói na cidade, tudo em função do perdão do 
rei.No juízo de Ataíde, é repugnante que um rei engane uma filha justamente chorosa com a 
notícia da falsa morte de Rodrigo, o que mais parece zombaria e insensibilidade régias. 
Figueiredo desculpabiliza-o com o exemplo de Plauto que fez bufão a um deus, ainda que o 
amigo replique com a superioridade de um monarca sobre uma divindade pagã (172). 

Terminando esta carta apologética, Ataíde reconhece na versão portuguesa de Le Cid 

uma perfeição e um triunfo que levam a melhor sobre a peça francesa: 

« (•••) 

Com estas mudanças adquire o Cid outra nova glória; se até agora este
ve exposto aos tiros da crítica, hoje se acha preservado dos golpes da 
censura. Se ele aparecera tão perfeito quando se produziu em França, 
não teria a inveja em que empregar o seu veneno, nem a Academia que 
lhe repreender; mas esta glória estava reservada a Portugal, onde o Cid 
aparece e se reproduz mais luzidio, Corneille mais sublime e Figueiredo 
preparando-lhe novos triunfos, novos aplausos e maior merecimento. 

(...) » (173) 

Ultrapassado o mestre pelo discípulo, a Portugal, que pouco tinha de seu, havia de 
caber o messiânico mérito de engrandecer as realizações dessa França já de si imponente, 
dentro de um nível elevado de exigência arcádica. Isidoro Soares de Ataíde toca aqui o 
delírio de grandeza que não deixa de ser uma explicitação da relação analisada, neste 
capítulo, de Lycidas com os mestres franceses. 

No tomo XIII do seu Teatro, depois de dedicar o volume a «El Rei Nosso Senhor 
D.José I », «assim o fizeram os Horácios, os Virgílios, os Corneilles, os Racines», Manuel de 
Figueiredo elogia o «douto» Ministro de rei, capaz de 1er avisadamente uma tragédia e de 
proporcionar distração e instrução ao reino» (174). Quando se dirige «ao Leitor», o nosso 
dramaturgo irá imitar, na tarefa de promover o teatro nacional com uma tragédia, «o famoso 
Corneille» e «o grande Voltaire»: o autor «pôs os olhos na antiguidade e consultou a 
natureza», no sentido de oferecer uma composição perfeita do gosto «dos homens mais bem 
morigerados e mestra das primeiras virtudes.»(175). Mas é com modéstia (de algum modo 
formal) que Manuel de Figueiredo se dirige à Arcádia, rogando-lhe que examine a sua 
tragédia, mostrando erudição, ao mesmo tempo que reconhece que a sua «não é a fábula de 
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Sófocles, Séneca, Corneille, Voltaire, nem La Motte», pois não aspira já ao génio e não tem a 
pretensão de escrever mais tragédias (176). Ao citar Pope, em francês, o dramaturgo 
manifesta a sua vontade constante de remar contra a maré baixa do teatro português: 

«Ce nest quen s'éloignant des chemins fréquentés 
Que resprit peut trouver des sublimes beautés.» (177) 

José Xavier Valadares e Sousa, o árcade a quem coube a censura de Édipo, alude, em 
jeito de introdução, às «Réflexions sur la Pões, en part. refl.l9» do «Père Rapin», com o 
objectivo de definir a natureza da tragédia e aproxima o autor português de «Pedro 
Corneille», no que concerne à escolha deste mesmo tema (178). Mais correcto do que 
Corneille por não ter introduzido episódios de ternura ou amor numa tragédia cujo tema só 
exibe horrores, Figueiredo, segundo Valadares e Sousa, supera aqui o próprio autor 
francês( 179).Quanto à não exclusão do Coro, contrariando os Trágicos franceses, conforme 
nota o censor, podia-se omiti-lo, dado que a sua presença «não recompensa esta 
utilidade»(180). Do Padre Le Bossu cita-se a obra «Traité du Poem.Epiq.lib.2.ch.Lpg.98Q» 
para ilustrar a definição de acção enquanto matéria do Poema, e assim excluir todas as acções 
que não sejam as da «averiguação dos involuntários delitos de Édipo e da sua 
catástrofe»(181). Dacier explica, em nota ao Cap. 15 da Poética de Aristóteles, que o poeta 
não tem de se submeter absolutamente à verdade histórica, nem deve inverter a acção das 
tragédias antigas: 

« Le poète doit choisir la manière qui est la plus propre, et qui lui donne 
le moyen de conserver les beautés de la tragédie sans rien changer de V 
action, efc.»(182) 

O autor dos «Principes de la Littérature», Despreaux, ensina a expor claramente o 

assunto da tragédia logo no Io acto: 

« Que des premiers Vers Vaction préparée, 
Sans peine, du sujet applanisse Ventrée, etc.» (183) 
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Para sublinhar a importância dos episódios enquanto «partes componentes e necessárias 
da acção; e assim não devem ser excusados e inúteis, mas sim essenciais da fábula», 
Valadares apoia-se no «Traité du Poème Epique» do Padre Le Bossu (184). 

Dacier, por sua vez, convida, nos seus comentários à Poética aristotélica, o escritor a 
adequar os costumes, a linguagem, à idade, estado e condição da personagem (185) e, em 
termos de respeito da verosimilhança, Valadares e Sousa baseia-se numa tradução de Boivin 
e, mais uma vez, no Padre Le Bossu com a finalidade de acusar Figueiredo de pecar aqui 
contra a «verosimilhança teológica, e contra a de opinião ou fama que resulta da narração 
dos mais antigos Poetas» (186). O censor não deixará igualmente de apontar alguma 
contaminação linguística do Francês na linguagem do Édipo de Manuel de Figueiredo: 
«desabusado» parece ser uma inovação não adquirida da língua francesa e o termo 
«désabuser» tem correspondência portuguesa mais correcta (187). Em matéria de 
versificação, o censor atribui ao autor uma certa dureza de rima e ausência de cadência lírica, 
mas os autores franceses são referidos sobretudo para problematizar a questão do drama ser 
versificado ou não, que tem, em França, respectivamente o apoio de «Mr.de la Motte» e o do 
«presidente Bouhier com o famoso Voltaire» (188). 

Manuel de Figueiredo não tarda a responder a Valadares e Sousa, avançando correcções 
às suas reservas e recuperando também muitas das explicações que Dacier propõe sobre a 
Poética aristotélica, sobretudo no que diz respeito à acção e ao fim trágico de «Edipo»(189). 
E vasto o conhecimento que o nosso Lycidas tem das versões francesas desta tragédia, desde 
as opções de Corneille, de Voltaire e de La Motte quanto à interpretação do oráculo na 
peça(190) e cita-as.Ao longo desta resposta, prevalece ainda o confronto com os autores 
franceses: 

« (•••) 

Exclame na Tragédia de Séneca de Mr. de la Motte; mas veja constante 
naquela infelicidade Édipo em Corneille, porque não concorrem nada pa
ra aquelas infelicidades, não teve Oráculo, que o avisasse (...)». 

Esta quase ostentação de cultura literária francesa não parece ser inocente até porque 
Figueiredo parece querer insinuar em Valadares e Sousa um apego exagerado ( em certo 
sentido, muito arcádico) aos autores antigos, como Sófocles e Séneca, menos a vontade de 
elogiar os modernos, como ele próprio, e os franceses mais recentes (191). A verdade é que a 
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Arcádia irá deixar o Édipo português cair nessa «pesada sonolência», contra a qual 
Figueiredo se vem a insurgir, reclamando a sua aprovação para bem do nosso teatro(192). 

Também em requerimento dirigido à Arcádia, desta feita a propósito da tragédia 

Viriato, Figueiredo refere-se ao autor de «L'Esprit de Beaux Arts» para discutir a unidade de 

lugar da sua peça: 

Duas raridades, ou dois impossíveis me parece que venturosamen
te fiz praticáveis neste Drama; o primeiro a ignorância do Povo, que 
presencia a Açcão, compatível com o claro conhecimento dela, que 
têm os espectadores desde a primeira palavra, e o segundo a unidade 
de lugar que o Autor de L'Esprit de Beaux Arts julga impraticável vero
similmente nas acções de conjuração. (...) » (193) 

Mais adiante, no mesmo tomo XIII, Manuel de Figueiredo exalta a criação de obras 
nacionais que não se limitem a copiar ou traduzir outras peças célebres (194). Igual a si 
próprio, o nosso dramaturgo repete-se para evidenciar orgulhosamente a sua originalidade, 
reafirmando que o seu Édipo não é o de Séneca, Corneille, Voltaire, de la Motte..., apesar de 
ter por modelo sublime a peça de Sófocles.Só que as diferenças não podem ser tomadas por 
defeitos, por muito que se venere o modelo (195). Se Valadares e Sousa criticou a 
Figueiredo a dureza do seu verso, este replica-lhe com dois monumentos franceses: Voltaire 
e Corneille.Por um lado, Voltaire escreve numa língua e numa nação que não lhe permite o 
verso solto e «o grande Corneille» aconselha para a tragédia uma versificação «aisée et 
élevée au dessus de la prose, mais non pas jusqu à r enflure du poème épique»(196). 
Avançando o argumento da naturalidade, Lycidas adverte para a ausência de «harmonia 
lírica», porquanto não são poetas que falam. 

Mas ao retomar a comédia, é o «notável Molière» que conseguiu em França «a glória», 
quem Figueiredo vai imitar, na sua vontade de morigerar os costumes de Portugal, ainda que, 
confessa, lhe falte o talento que Molière possuía tão sobejamente, ao ponto de graciosamente 
criticar «aqueles costumes que perturbavam tanto a ociosidade em que os homens caíam mais 
por inadvertência que por obstinação» (197). Assim, João Fernandes feito Homem pretende 
ridicularizar as pretensões pelintras dos Jourdains nacionais (198) que foram enriquecendo 
depois do terramoto de Lisboa. 
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Neste quadro que vamos completando, afigura-se curiosa uma carta de Francisco de 

Pina e de Melo, o polémico corvo do Mondego, dirigida ao dramaturgo, e que não eleva 

muito os autores franceses, se comparados com os antigos: 

« (...) e à vista de tantos poetas de espírito que produziu o Pyreo e 
o Lacio chão valem nada os Despreaux, os Rousseaux, os Racines, 
os Corneilles, etc, eu não tenho visto de Poeta Francez coisa algu
ma que me contente senão aquele soneto de Mr.Desborreaux que 
principia «Grand Dieu, tes jugements sont remplis déquité, etc. 
Despreaux tem uma boa Epístola às vitórias de Luís XrV; por sinal 
que acaba naquele verso: Je n atteints dans deux ans aux bords d" 
Hellespont, que ouvindo o Conde Bussi Rabutin, disse extempo
raneamente: tan, ta,ra ra, ton, ton, ton.» (199). 

É ainda este autor que, em «Balança Intelectual em que se pesava o merecimento do 
verdadeiro Methodo de Estudar» , prossegue, a pretexto da contenda desencadeada pela 
modernidade da obra de Verney, na crítica contra a inovadora influência francesa: 

« (-.) 
Recebemos com um gosto inexplicável as modas de França, de Italia, 

de Inglaterra; porém não nos resolvamos a tomar a moda dos seus estu-

dos.Somos como o rebanho que não vai para onde deve ir, senão para 

onde o levam: e assim entramos nas escolas mais com a semelhança que 

como raciocínio (...)». 

Pina e de Melo insiste, ainda nesta obra, na forma passiva, deslumbrada e pouco 

rigorosa como muita gente em Portugal assimila a cultura vinda de França: 

« (...) Mas os Franceses a todas as agudesas chamam «galimatias» 
que é o mesmo que discurso embaraçado ou confuso; e o mesmo 
observam alguns dos nossos Portugueses que sem arbítrio juram 
em tudo o que nos vem de França (...) ». 
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Sem se confundir com este, de algum modo, reaccionarismo de sobrevivência serôdia 
do barroco (que valeu a Francisco de Pina e de Melo a tal alcunha) - e Jacinto do Prado 
Coelho soube bem caracterizar a «musa negra» deste poeta que denota «ingredientes dum 
préromantismo barroco», porquanto, em Portugal, o préromantismo resultaria da 
convergência de estímulos franceses e anglo-germânicos com uma tradição lírica pre
existente, «sem quebra de continuidade», facto, por sua vez também claramente esclarecido 
por Aníbal Pinto de Castro que se debruça sobre as razões de uma «teimosa consistência e 
uma prolongada duração da poesia barroca em Portugal», para já não falar das fases 
estéticas diversas com que António Ferrão classifica a obra deste autor -, Manuel de 
Figueiredo ambiciona melhorar os franceses que traduz. 

Resta determinar o que esta tentativa contém de ingenuidade ou de demagogia, por 
assim dizer.As peças do Tomo VI, A Velha Garrida , A Ciência das Damas e O Jogador, 
conforme salienta Laureano Carreira, na sua temática, «encontram-se exactamente dentro da 
mesma linha didáctica e moralista que caracteriza todo o teatro de Manuel de 
Figueiredo»(200), e que é, no dizer do mesmo investigador, a mesma directriz da Arcádia 
Lusitana e dos censores da Real Mesa Censória. 

Quanto à tradução de La Mère Coquette de Quinault, cujo título o dramaturgo confessa 

não ter sabido traduzir (201), com ela visa Figueiredo os velhos que pretendem casar com 
jovens, evidenciando a infelicidade e ridículo de tais consórcios e, a este respeito, Carreira 
nota que tal lição «nunca deu frutos, se julgarmos pela frequência com que o tema se 
encontra no teatro, de Aristófanes a Molière ou Cervantes e tantos outros» (202). Com a 
tradução de Le Joueur de Regnard, o dramaturgo chama a atenção para os perigos do jogo, 
degradante ao ponto de levar um marido a vender um retrato da esposa - quase ela própria...-
a uma usurária, com a finalidade de pagar as dívidas.Esta peça é impressa em Lisboa, em 
1787, com todas as licenças necessárias e é incluída numa antologia de traduções de peças 
francesas e italianas, denominada «Theatro Estrangeiro» (203), cujas intenções moralizadoras 
se combinam perfeitamente com as de Manuel de Figueiredo. 

É, então, em nome dos bons costumes (aliados à verosimilhança, como é sabido) que 
o tradutor se permite todo o tipo de alterações com que infielmente trata, sem inibições, o 
texto original.Conforme observa o autor de O Teatro e a Censura em Portugal na segunda 
metade do século XVIIF se «a lição moral que resulta das peças que traduziu é a mesma que 
figura nos originais», a verdade é que, em matéria de estilo, Figueiredo mostra não saber 
traduzir o francês do século XVII (204): enquanto Molière distingue linguisticamente 
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Philaminte da ajudante de cozinha, Martine, atribuindo à primeira um francês pedante e à 

outra o seu dialecto natal, o tradutor neutraliza as marcas sociais da linguagem de ambas, 

pondo até na boca da distinta Philaminte expressões desajeitadas, quase calão. Em termos 

globais, a versão portuguesa de Les Femmes Savantes não tem o poder de evocação do texto 

francês, perde clareza e retira «o sal e a pimenta» do original para nos oferecer um texto 

íntegro e insulso (205). 

Revela-se, a este título, privilegiada a análise a que Laureano Martins Carreira procede 

e que faz convergir esta conclusão sobre o trabalho de tradução de Manuel de Figueiredo 

com as exigências essenciais da Real Mesa Censória, ao tempo. Na realidade, são muitos os 

aplausos do censor ao 6o tomo do Teatro de Figueiredo: Lobo da Cunha não confronta a 

tradução com o original, o que não o impede de exaltar a sensata liberdade do tradutor que 

nunca se afastou das severas leis do teatro.Logo que a moral esteja salvaguardada, a Real 

Mesa Censória elogia o seu fiel servidor, facto que leva Carreira a estabelecer 

pertinentemente «uma identificação ideológica e mental entre Manuel de Figueiredo e a Real 

Mesa Censória» (206). 

No que concerne à tradução de Le Cid de Corneille, Fr. José da Rocha começa por 

referir a controvérsia francesa à volta da peça, e, em seguida, afirma que o tradutor soube 

«melhorar o inventado, (...) aperfeiçoando em tudo o original, especialmente no cenário e na 

indecência da bofetada que um fidalgo dera no pai do mesmo Cid», apesar de não ter 

conseguido «melhorar o repetido enfado com que a própria dama amante do Cid, e destinada 

para sua esposa, pedia ao Rei o mandasse justiçar» (207).Laureano Carreira avalia 

longamente o aperfeiçoamento de que fala o censor, notando que Figueiredo« segue 

praticamente passo a passo o original de Corneille na sua versão em alexandrinos tão 

ferrugentos como outros de que já se falou». O gosto que o tradutor tem pelas lágrimas leva-

o a incluir indicações cénicas que imprimem veemência à indignação de D.Diogo e a enfatizar 

a necessidade de vingança na sua versão. Carreira acrescenta, num estilo algo impiedoso, que 

«a propensão do autor para a choraminguice» o leva a «cometer as maiores 

incongruências».No entanto, a cena V do acto V parece estar razoavelmente traduzida e, ao 

contrário do que regista Carreira sem adiantar mais explicações, Figueiredo respeitou 

basicamente a «reacção da jovem» que, na realidade, «explode de dor e de amor» muito 

coerentemente também na versão portuguesa. Impõe-se, assim, transcrever a passagem 

analisada por Carreira: 
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« Chimène 
Éclate, mon amour, tu n as plus rien à craindre: 
Mon père est satisfait, cesse de te contraindre. 
Un même coup a mis ma gloire en sûreté, 
Mon âme au désespoir, ma flamme en liberté. 

Dom S anche 

D'un esprit plus rassis... 

Chimène 
Tu me parles encore, 

Exécrable assassin d'un héros que j'adore? 
Va, tu Tas pris en traître; un guerrier si vaillant 
N'eut jamais succombé sous un tel assaillant. 
N'espère rien de moi, tu ne m'as point servie: 
En croyant me venger, tu m'as ôté la vie. 

Segue-se a versão de Manuel de Figueiredo: 

Ximena 
(...) Que tenho de tremer? 
Meu Pai está vingado: por que me hei-de 
conter? 
Salvou a minha glória a tua atrocidade; 
Pôs a minha glória em furor, o amor 
em Uberdade. 

D.Sancho 
Porque chorais? Se o vosso... 

Ximena 
Perguntas por que choro? 
Execrando assassino de um herói, que adoro. 
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Pérfido! À falsa fé mataste um tal guerreiro, 

Traidor te descobriste no combate primeiro: 

Em lugar de obrigada me dou por ofendida, 

Pois crendo que me vingas, me vás tirar a vida.» (208) 

Quanto à cena 6 do Acto V, a «mverosimilhança» que Carreira atribui ao nosso tradutor 
não é, afinal, mais do que o respeito pela psicologia paradoxal de Chimène que caracteriza o 
comportamento conflitual desta mulher na obra francesa.De resto, Pierre Corneille é o 
explorador exímio da hesitação e das suas cambiantes psíquicas até ao paradoxo, na 
construção emocional das suas personagens.Se, portanto, Figueiredo regista, em indicação 
cénica: «Espanta-se Ximena» - a alegria confusa da mulher mais apaixonada do que 
vingadora ( que não escapa a uma leitura quase desatenta da peça), quando descobre que o 
seu amado está vivo -, ele dá conta do difícil jogo psicológico de forças que a levara, 
momentos antes, a implorar ao Rei que lhe permitisse a clausura do convento para melhor 
chorar seu pai e seu apaixonado, este último, como se diz convir à psicologia 
tradicionalmente masculina e ainda por cima de herói, mais vingador racional do que amoroso 

noivo (209). 
Na realidade, mais uma vez o equívoco ensombra a apreciação do autor do Teatro e a 

Censura em Portugal, quando Figueiredo transfere a indignação do velho pai orgulhoso 
perante o proteccionismo do rei, quanto a um dos seus mais aguerridos vassalos, que é, 
afinal, o seu valoroso filho, para Ximena, mais não faz do que acentuar, por observância a 
uma «bienséance» algo desrespeitada por Corneille, como foi discutido, a dignidade da filha 
ultrajada a quem ficaria melhor - e lá está Figueiredo a remediar... - mais frieza, compostura e 
intransigência inteligente, do que a ambígua, flébil, paradoxal paixão (tristemente feminina, 
mas longe de convir a uma aristocrata) que mal disfarça nos momentos precários em que se 
impõe representar a indignação nobre.Não se trata, então, de converter D.Diogo, «um velho 
aristocrata, caracteristicamente espanhol, pronto a sacrificar a sua própria vida e a dos seus à 
sua honra», no dizer de Carreira, num «velho piegas, chorando quando menos deve chorar, e 
retraindo-se quando se deve manter firme»(210). Mais brando, porventura mais português, 
este pai adaptado por Manuel de Figueiredo é mais terno e dolente, apesar de espanhol e 
vingativo, e a filha e amante, no fundo ultrajada, afigura-se, na sua pena sensata, mais 
veemente e recta, se calhar mais lusa («soi-disant»...) na singeleza dos seus sentimentos. 
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Quanto à célebre bofetada em Le Cid, Carreira concorda que um Figueiredo «bondoso e, 
porque não, humanista» a evite e introduza longas tiradas moralizantes para a 
juventude(211). Tal como Corneille traduziu livremente Castro, assim o dramaturgo 
português julga ter o direito de traduzir a peça francesa, melhorando-a, conforme, por 
imodéstia e consequente falta de sentido das proporções, refere, com uma convicção mais 
própria de uma certa mentalidade setecentista do que propriamente com «ingenuidade»(212). 

O parecer da Real Mesa Censória, de 10 de Abril de 1777, sobre, entre outras peças, o 
Cinna de Corneille é, mais uma vez, favorável, pois não «contêm coisa que encontre a Fé e 
bons costumes e as leis do Estado» (213). É verdade que «a peça de Corneille é uma violenta 
invectiva contra a tirania, com uma reviravolta de situação no final» (214), mas Cinna é 
inegavelmente também uma chamada de atenção aos grandes aristocratas franceses, 
potencialmente conspiradores de mais «Frondes», para que respeitassem o monarca, legítimo 
no seu poder gradualmente centralizado, a quem se dava aqui igualmente o conselho de que 
lhe convinha ser magnânimo. Laureano Carreira tem toda a razão quando afirma que 
Figueiredo evitou os versos que falavam explicitamente contra os tiranos, conforme o 
momento histórico nacional pedia.É, assim, bem verdade «que le peuple aux tyrans ne soit 
plus exposé» não corresponde a «acabemos com estes espíritos pequenos» e dever-se-á 
aceitar que pôr, em português, Bruto a lutar contra César, o imperador, é bem menos 
expressivo e menos perigoso do que formular esse conflito da maneira seguinte: «Et fut 
contre un tyran d'autant plus animé». Não é indiferente chamar a César imperador ou tirano, 
como não seria indiferente chamar a Pombal simplesmente Marquês ou tirano. 

Contudo, apresentar um Manuel de Figueiredo colaboracionista poderá ser um exagero 
deslocadamente «engagé», mesmo que se queira entender a sua conformidade com os valores 
políticos dominantes da época como militância activa e consciente. Sem dúvida medroso de 
susceptibilizar o poder orgulhoso de Pombal - e , ao que consta da sensibilidade caprichosa 
do Marquês, Correia Garção disso poderia falar... -, disponível para venerar a legitimidade de 
D.José, até na sua qualidade de árcade, é sabido que este dramaturgo português do século 
XVTII, ensimesmado e amargo, está longe de ser um espírito arrojado e progressista, como o 
foram muitos dos seus contemporâneos (215). Ainda que Lycidas proponha efectivamente 
uma acção futurante em matéria teatral, ao ponto de acreditar que escrevia para um devir 
mais perfeito do que o seu tempo, o certo é que a sua criação é mais uma criança envelhecida 
e mal amada (também por culpa da incompetência dos pais, é de aceitar, mas não só) do que 
um rebento luminoso que se sabe fazer mimar. 
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É legítimo dizer-se com o lusitanista de O Teatro e a Censura em Portugal que «se uma 
constatação breve e preliminar se impõe das relações entre Manuel de Figueiredo e a Real 
Mesa Censória, é a existência de uma conivência tácita entre eles, deliberada ou não...», ao 
avaliar-se um teatro tão convenientemente compatível com a Religião e com o Estado, em 
que o amor nunca é tema, numa atitude de «autocensura flagrante» (216). No entanto, 
impõe-se avaliar se, por acaso, este investigador, sério no estudo do teatro português de 
setecentos, mas, adivinha-se, formado na cultura francesa, ao exigir ao dramaturgo recatado 
e conservador, o ímpeto de Verney, o rasgo dos estrangeirados, não está a projectar uma 
tradição crítica burguesa, que se desenvolveu em França depois da Revolução, e que moldava 
Molière de maneira que o defensor, profundamente, dos valores corteses e aristocráticos, 
consideremo-los aqui assim genericamente, tome a feição deformada de um subversivo total, 
o que Paul Bénichou soube claramente refutar em Morales du grand siècle: 

« (...) C'est que Molière s'en prend aux marquis au nom des princi
pes même de 1'«honnêteté», telle que la cour la conçoit; en les ridi
culisant il n'atteint pas leur classe, au contraire.(...) Un homme de 
qualité n est pas forcément «honnête homme», et le peuple en est 
quelquefois bon juge.On ne voit nulle part qu'un semblable axiome 
ait passé pour subversif sous Louis XTV, ni qu'il obligeât celui qui 
l'émettait de renoncer aux idées du sens commun sur les catégories 
du noble et du bourgeois et sur leur valeur respective. (...) » (217) 

A consideração que a Real Mesa Censória mostrava ter pelo teatro de Manuel de 
Figueiredo, confrontada com a reprovação do público, estimulava o dramaturgo a valorizar o 
elogio dos censores e a ver neles os únicos capazes de perceber autêntico teatro no Portugal 
de Setecentos. Por isto, Laureano Carreira parece ter razão em ver na seguinte profissão de 
fé do autor uma explícita «osmose que se estabeleceu entre ele e os seus censores»: 

« (-.) 

Que Portugal tem conhecedores (do teatro), provo-o com trezentos 
exemplares do meu teatro que distribuo (...); provo-o pela reputação 
que deu às fábulas a Mesa Censória, que ignorava quem era o autor; 
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provo-0 pela análise que no ano de 1776 me fez das que lhe foram a 
censurar, creio algum membro daquele tribunal; e desde então estimei 
a minha Ignez, e a Apologia das Damas, como não estimava até ali.» (218) 

Mimado no seu amor próprio, carente, Manuel de Figueiredo poderá não pôr a sua 
pena literalmente ao serviço da Real Mesa Censória - será de evitar a desfocagem crítica que 
o obrigaria a ser um espectacular detraCtor das trevas pombalinas e de algum modo, como 
sugere Carreira, portuguesas, longe que se encontrava da rebeldia romântica, mais longe que 
muito dos seus contemporâneos, indiscutivelmente -, mas é evidente que compensa a sua 
rejeição por parte do público com uma deferência excessiva, ao ponto de a confundir com 
uma obediência algo amordaçada para com os mecenas e os bajuladores, que é geralmente o 
preço abusivo do elogio fácil e da vaidade primária, quase infantil (219). É possível imaginar 
um moralista, hirto, de rugas precoces, mais papista do que o papa, (sob cuja atitude se 
dissimula o solteirão terno, pausado, sonhador...) , isto é, mais retrógrado do que a parcela 
de iluminismo irradiada pela Real Mesa e pelo próprio Marquês: «Em suma, um homem que 
pretendia paradoxalmente mudar o mundo, mas repondo os valores do passado: numa mão o 
báculo e na outra o ceptro; ao meio, o teatro, como uma arma servindo a ambos»(220). 
Mesmo em termos estéticos, como observa Oliveira Barata, confirmando em certo sentido o 
que o interessante lusitanista francês considera, «Manuel de Figueiredo não preanuncia o 
Romantismo», ele «tipifica sim a trajectória de um barroco plenamente assumido» e «o que 
aceita de Voltaire e de Diderot não é a questionação futurante», limitando-se a prolongar «a 
herança de um diálogo com o classicismo» (221), no nosso neoclassicismo finissecular tão 
contraditório e perturbado. 

Fidelino de Figueiredo não se coibe, porém, de elogiar neste dramaturgo a reivindicação 
da «Uberdade criadora para a inspiração literária, levantando quase uma contradição entre 
essa opinião e as teorias expostas nos seus cinco discursos» (222). Hernâni Cidade, por seu 
lado, lamenta sobretudo «o temperamento pesado e o génio sem calor» que impediram que a 
sua criação, plena de «óptimas intenções e acertadíssimas ideias directrizes», frutificasse em 
obras de mérito (223). Realmente, «para o milagre da ressurreição do teatro português, não 
bastava o bom-senso de Figueiredo, nem o talento poético de Dinis ou Garção» (219).Como 
nota Teófilo Braga, este criador tem a infelicidade de ser um Poeta em Anos de Prosa, 
faltando-lhe «plasticidade de estilo» e a capacidade de dar conta do «valor estético do que se 
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não diz, do que se adivinha», apesar do seu «talento, observação, conhecimento dos 

costumes nacionais e respeito às Poéticas desde Aristóteles a le Bossu» (224). 
Este dramaturgo setecentista é, afinal e antes de mais, o «incansável Manuel de 

Figueiredo» de Herculano, ou ainda o «honrado Manuel de Figueiredo» de Garrett que 
vê na sua obra um tesouro em potência, nunca realizado (225), esbatido pelo imenso 
património francês que aplicadamente corrige e venera, com a imodéstia de quem 
houvera intuído em vão o que agora só o autoriza, num Portugal com pobre teatro e 
falso pudor, de que o dramaturgo participa, mas que projeta, malgré lui, para um 
tempo de civilização capaz de lhe oferecer a glória, entretanto em dívida, enquanto se 
vai confortando, triste como o nosso fado, até com as sobretudo imaginadas amarguras 
dos coroados Corneille, Molière e Racine. De Voltaire toma para si essencialmente o 
espírito da luta e da controvérsia, porque este devolve-lhe, como é da sua natureza, a 
lucidez das suas fraquezas, e logo regressa a Jean -Baptiste para viver, com as suas 
romanceadas penas, a ilusão da infelicidade necessária dos maiores. Se a Arcádia 
Lusitana orienta Lycidas para a regularidade simples dos franceses, são profundamente 
as irregularidades divinas destes criadores fracturados ( afinal como ele próprio) que o 
encantam sem o conseguirem infelizmente inspirar: 

« (...) Os que reconhecem a difficuldade da Arte, e génio poético 

perdoão, e não accusão as producções, que sahem deste divino 

enthusiasmo: eu bem sei que todo o motivo destas accusações 

he quererem que os Poetas de Portugal sigão a simplicidade 

Franceza; (...) » (226) 

Avaliar com interesse o fosso social, político, numa palavra civilizacional, entre Manuel 
de Figueiredo e esses aventureiros da regra implicará a análise das suas traduções dramáticas. 
Mas ter apreciado Corneille, Molière, Racine, Voltaire, na sua genial deformidade, (e no 
nutrir'uma identidade dramática portuguesa) terá sido a sua principal sabedoria. 
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NOTAS: 
(1) BRAY, René, Mnlifa» homme de théâtre, Paris, Mercure de France, 1954, pp. 183, 263, 295.Na pagina 

297, lê-se:« (...) Le monde comique est le monde du plaisir.il n'a pas figure pédante et n'est point fait pour 

enseigner.Le poète crée pour plaire. (...)» 

BARATA José Oliveira, A Poética de Manuel de Figueiredo. (1» parte da Miscelânea em Honra dos Doutores 
Walter de Medeiros e Manuel Pulquério), Coimbra, FLUC-Instituto de Estudos Clássicos, 1993, vol.XLV, 
p 315-« ( ) São esses os mais sensíveis sismógrafos das inquietudes do espírito, colhidos em pleno diálogo 
superador por vezes intérpretes de uma «koinê» ainda não purificada, ou simples «máscaras» de traços 
imprecisos e contraditórios, à espera que mão expedita as unifique e tipifique, enquanto expressão esteticamente 
maturada de um tempo histórico, de bem definidos códigos estéticos e correlativas técnicas expressivas.» 

(3) Idem ibidem, pJ14: « (...) Com efeito, o especial interesse dedicado à reforma do teatro nacional, na esteira 

das preocupações arcádicas, parecia exigir uma mais estreita relação com a prova de fogo que é sempre a 

projecção do dramático enquanto literatura. (...)» 

(4) GARÇÃO Pedro António Correia, Ohras Completas. Lisboa, Livraria Sá Costa, 1943, pp.32, 27 onde Gil 

continuai ( .) Mas para recolher tão grande fruto / É necessário, Aprígio, que o poeta / Em sisuda dicção, em 

fxase nobre, / Com sonoro verso torneado / Exponha ao povo fábulas sublimes, / Tragédias ou comédias 

regulares(...) ». 

(5) GARRETT, Almeida, Çtos^onmletas, Lisboa, Empreza da Historia de Portugal, 1904, Catão, «Prefácio da 

Terceira Edição», p.524. 
e HERCULANO, Alexandre, Onúsculos IX, Lisboa, Antiga Casa Bertrand, 1907, «Elogio Histórico Sebastião 

Xavier Botelho», p.37. 

(6) FIGUEIREDO, Manuel de, Teatro, Lisboa, Impressão Régia,Tomo XII, p.58. 

(7) BRAY René, op_dt., Troisième partie: Chapitre Premier-Au service du Public, Chapitre II- Auteur 

Acteur Desta obra, o que se cita em epígrafe, no início deste capítulo, sintetiza perfeitamente a finalidade do 

«plaire» inerente a toda a concepção dramática francesa do século XVII e a que Molière obedece com liberdade e 

génio. 

(8) BARATA José OUveira,^dL, p.316: «A «confusão e a escuridade» de que , como já referimos, o próprio 
poeta se dá perfeitamente conta, não são exclusivamente fruto de incapacidades próprias em dar coesão aos 
principais vectores estruturantes da sua poética. Elas são, afinal, a expressão concreta de uma convivência difícil 
de manter entre princípios normativos e logicamente orientadores e as «liberdades» para que a praxis apelava, 
não só enquanto consequência do peso da tradição, bem como por ser este o caminho mais fácil para chegar ao 
«gosto público», aos espectadores, destinatários privilegiados do espectáculo.» 
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(9) Idem, ibidem, p. 316, em que o autor aponta «o mais dilemático dos paradoxos a que Manuel de Figueiredo 
claramente não é insensível» e que consiste na tensão epocal entre tradição e valores inovadores.Estes, impondo-
se gradualmente, promoviam a Educação e o progresso científico, mas mais ao nível superior da burguesia e 
meios livre-pensadores, longe de se introduzirem no grosso da sociedade.Na página 317, acrescenta:« (...) Assim 
nasce, quanto a nós, o corpus teórico que explana nos «Discursos» e «Prólogo», como alguém que ao escrevê-los 
tem a clara intuição de que o saber é aquele, faltando embora a força do poder para o impor como bem geral a 
toda a Nação. (...) » 

(10) O «Tome II» da tese de Claudie CAMLONG, Manoel de Figueiredo restaurateur de la comédie classique 
au Portugal. Essai de Dramaturgie.Poitiers, 1985, inclui cinco Discursos que Manoel de Figueiredo fez à Arcádia 
Lusitana e que se encontram nas Obras Póstumas (2 volumes) do dramaturgo.Optámos pela edição de Camlongj 
dado que a actualização da ortografia e da pontuação facilita a leitura dos Discursos. Vide «Discurso 1», p.409. 

(11) Idem, ibidem... «Discurso 1», pp. 414 - 415.AÍ lê-se:« (...) Acho também por esta mesma razão que fará, 
com efeito, pôr na cena algum virtuoso, ou menos ridículo, paia que este, (...) vá dispondo os espectadores de 
sorte que, pela solução ou fim da comédia, fiquem inteiramente desenganados; porque como disse que esta 
composição é para todas as idades e capacidades, é necessário que o poeta, pelo pueril interesse de fazer o seu 
drama com mais artificio, não deixe algum equívoco entre a virtude e o vício. (...) » 

(12) Idem, ibidem, «Discurso 2», p.421. 

(13) Idem, ibidem, «Discurso 2», p.421. O autor continuai (...) O que lá é obséquio, aqui fora insulto. O que lá 

parecia escandaloso, aqui é de cerimonial. O que tratam os franceses de bagatela, fazem os portugueses ponto de 

honra. (...)» 

(14) Idem, ibidem, «Discurso 3», p. 427:« (...) passe o poeta a fazer os seus apontamentos sobre aqueles 

incidentes que lhe fizerem mais espécie (...) Este era o sistema do primeiro conhecedor do ridículo, M. de 

Molière, a quem os seus apaixonados vinham para esse efeito contar as histórias galantes que lhe sucediam em 

todos os assuntos ridículos (...) » 

(15) Idem.ibidem. «Discurso 3» , p.429. Na página 428, o autor dizia: « (...) Que fazemos nós? Entramos a 
refinar: se o chapéu tem um palmo de aba, damos-lhe palmo e meio, se a cabeleira é castanha, mandamo-la 
fazer loira.A gravata há-de levar três varas de caça, os punhos chegam às unhas (...) ». 

(16) Idem, ibidem. «Discurso 3», p.431. Quanto a Molière, Figueiredo transige nesse particular, dado que este 

procurava adequar o que criava «ao gosto da nação para quem escrevia.» 

(17) Idem, ibidem, «Discurso 4», p. 434. 
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(18) Idem, ibidem, «Discurso 4», p.436: « (...) Quem gosta de ver a destreza de um toureiro, que impacência não 

tem enquanto não saem da praça as impertinentes danças? (...) 

O melhor certamente fora que estas composições ou se não dividissem ou tivessem os intermédios segundo a 

ideia que Molière nos deu no seu Fâcheux. (...) » 

(19) Idem, ibidem, p.439, em que Manuel de Figueiredo diz: « (...) Mas eu, e os medíocres poetas, se uma vez 

largamos o prumo, se nos deixamos levar dos caprichos extraordinários da fantasia, atrevidos ícaros nos fazemos 

ridículos despojos de temeridade. (...) » 

(20) BORRALHO, Maria Luísa Malato da Rosa, Manuel de Figueiredo.Uma perspectiva do neoclassicismo 
português (1745-1777), Coimbra, 1987, volumes I e II. No volume I, pp. 45 - 48, a autora estuda a relação do 
dramaturgo com a Arcádia, concluindo na página 48: « (...) Pelos seus esforços foi recebendo mais censuras que 
encorajamentos, mais encorajamentos do que desafogados elogios. (...) » 

A tese de Mestrado desta colega veio entretanto a ser publicada pela Imprensa Nacional, mantendo, no 
essencial, muito da estrutura e exposição da dissertação académica, mas acrescenta dados de alargamento 
temático: BORRALHO, Maria Luísa Malato da Rosa, Manuel de Figueiredo. Uma perspectiva do neoclassicismo 
português (1745-1777), Imprensa Nacional, temas portugueses, 1995, 390 páginas. 

(21) Idem, ibidem, pp. 51 - 52, onde Luísa Malato nota: « ...) Que tumultuosa existência escolheu para a sua 

idade madura e temperamento pacato! (...)» e acrescenta: «Em 1775, são publicados os dois primeiros tomos, 

que fez anteceder duma dedicatória ao Conde de Oeiras, filho primogénito do Marquês de Pombal, Henrique 

José de Carvalho e Melo (...) » 

(22)BARATA, José de Oliveira, op. cit., p. 318, onde o autor inclui a citação de Fontenelle e acerca deste 

Prólogo diz ainda: « (...) De forma global julgamos possível 1er no Prólogo os grandes princípios que Manuel de 

Figueiredo irá obsessivamente retomar, umas vezes para os aprofundar, outras para os cotejar com modelos 

nacionais e estrangeiros (...) ». 

(23) FIGUEIREDO, Manuel de, Teatro, Lisboa, Impressão Régia, volume I, pp. IV- VII, onde o autor 
observa:«(...) Os autores vivos, ainda que tão sinceramente assim o não dissessem fora do corpo dos Dramas 
(falo dos célebres) os seus Poemas têm um cheiro à vileza do interesse, à miserável complacência de fazer rir o 

vulgo (...)». 
Maria Helena da Rocha Pereira, em Novos Ensaios sobre Temas Clássicos na Poesia Portuguesa, 

precisamente em «A apreciação dos Trágicos Gregos pelos Poetas e Teorizadores Portugueses do século XVIII», 
salienta a importância da mediação francesa para a leitura dos gregos no nosso Setecentismo. Assim, na página 
158, afirma:« (...) É curioso que Valadares e Sousa e Manuel de Figueiredo parecem conhecer razoavelmente 
bem os teorizadores modernos de então, tais como Racine, Corneille, La Motte, Bouhier e Voltaire, ao passo que 
manifestamente só em tradução leram os gregos.Efectivamente, não só Aristóteles é citado, segundo Dacier, mas 
também o texto de Sófocles parece ser conhecido através da mediação dos franceses. Valadares e Sousa 
menciona a tradução de Boivin; Figueiredo, o que é ainda mais surpreendente a de Dacier. (...) » 

207 



(24) FIGUEREDO, Manuel de, Teatro, ed. cit., volume I, pp. XIV - XV:«(...) compus os meus Dramas com o 
fim do util, e apenas o sal que pode vir das circunstâncias, e incidentes: não tenho graça para mais, nem hoje se 
fariam verosímeis com a frequência, que recomenda Boileau os bons ditos na Comédia (...)». 

(25) Idem, ibidem, volume I,« Discurso» que precede a comédia Escola da Mocidade, pp. II - III e na página VII 
conclui:« (...) As Orações de Cícero farão melhores Oradores do que as Retóricas de Aristóteles, e Quintiliano: a 
Poética do Filósofo, o conhecimento do espírito da Nação, dos costumes, e delicadeza do Século melhores 
Dramáticos, do que a imitação de quantos até hoje escreveram para o Teatro.» 

(26) Idertubidem, volume I, pp. 167, 180 - 181.Na página 167, Clarimundo diz:«(...) as costumadas / a 
governar-nos, custa-lhes depois / obedecer-nos: sabem nossos fracos /, nós sabemos os seus (...)». 

(27) Idem, ibidem, volume I, p.31, onde Escolástica suspira:« (...) Os chás, cafés/ chocolates, manteigas, os 
biscoitos, / alfinetes, batatas, fitas leques,/ os trajes, penteados, as mostardas, / cozinheiros, as danças, cortesias,/ 
a letra, a língua, os gestos; tudo, tudo/ nos vem dos Estrangeiros, ou nos veio:/ Altiveza e basófia, é tudo quanto 
conservámos de nosso (...) ». 

(28) Idem, ibidem, volume I, pp. 66 - 67:« (...) Em qualquer parte / do mundo se conserva entre Estrangeiros/ A 

criação da Patria.A Casa Inglesa/ em Cádis, em Lisboa, é sempre Inglesa (...)». 

(29) Idem, ibidem, volume I, p.68:« (...) Tudo são préjugés, / zombam de tudo, / Muito livro pequeno: tem de 
cor/ os nomes dos Autores; nunca citam,/ senão os proibidos; as passagens / escandalosas, ímpias, torpes (...)». 

(30) Idem, ibidem, volume I, pp. 194 -195. 

(31) Idem, ibidem, volume I, «Discurso» a Perigos da Educação, pp. I-III. Na página I, diz-se: « (...) os perigos 

de semelhante Educação; destruída já pela facilidade de aprenderem neste Reino todas as Ciências e Línguas, 

assim vivas , como eruditas (...) ». 

(32) Idem, ibidem, volume I, junto do «Prólogo» e nas «Pessoas do Drama» lê-se: «A noite de 8 de Maio de 74, 

em que se pôs pela primeira vez em cena a tal comédia, foi ainda mais tormentosa do que se pinta.».Esta 

«resposta» é assinada com a data de 12 de Maio de 1774. 

(33) Idem.ibidem.volume I, pp. 42, 44.Na página 45, o Poeta acrescenta:« Antes quero/ passar por tais 

desgostosa, morrer neles,/ e ver cair um Drama cada noite...» 

(34) Idem, ibidem, volume I, p..45. André observa na página 46:« Se se/ não colhe o fruto do trabalho, /em 
quanto a gente vive, de que serve / depois de morto?».E o Poeta responde:«De choverem bênçãos / sobre o Autor, 
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sobre as obras, como / dos seus Gregos dizia (...) E então?/ Que me dizem agora? Farei erros / Por fazer rir? eu 

sim! por agradar. / Chorar depois toda a eternidade, como estes desgraçados?». 

(35) Idem, ibidem, volume I, p.48. A propósito da Nanine de Voltaire, Escolástica diz que era em prosa a peça, 
ao que o Poeta responde que era em verso, como deve ser. Na página 49, o Poeta salienta alguns vícios da 
comédia, tais como «falta de unidade, inverosímil / episódios estranhos / ou carácter mal sustentado » e refere-se 
ao «grande defeito de Molière» que contagiou os dramaturgos ao fazer prevalecer a imaginação sobre o juízo. 

(36) Idem, ibidem, volume I, p.52. Surge novamente o nome de Corneille para prestigiar a função do 
dramaturgo:« (...) A criação (Amigos) do Teatro, / pelo grande Corneille, (não lhes minto) / Respeita-se no 
Século da França; / nos Fastos de Luiz, Luiz o Magno:/ entre o grande, o magnífico, o notável, do seu 
reinado.Sou eu sou pequeno ; / Porém fecundo o Século, o Rei grande./ Sou pigmeu, sou pigmeu (...)». 

(37) Idem, ibidem, volume I, pp. 58 - 59. 

(38) Idem, ibidem, volume I, p.59: « (...) Fizeram muita festa as Furberias D'Escapin, não lhes minto, e 
desprezarão / Avaro , e o Misantropo de Molière ; / O que ele não comia no Auditório! (...) ». 

(39) Idem, ibidem, volume I, p.61. 

(40) Idem, ibidem, volume I, p..65. Diz o Poeta: «Em protestar / que não a perceberam / já Molière / se queixou 
disso mesmo; e tantos outros: / nem reparam nos fins, nem no carácter / das pessoas que falam (...) ». 

(41) Idem.ibidem .volume I, pp. 78-79. No volume II, o «Discurso da comédia Os Pais de Família reforça a 

intenção de escrever não «só com o fim de diverti-los; mas sobretudo com a intenção de educar». 

(42) Idem, ibidem, volume II, pp. 29, 34 e 37. No Io Acto, o Cabeleireiro elogia o «cabello de França» e 
D.Mança refere-se aos «tupetes altos, e essas bolsas / cos laços de alcachofra e couveflor, que são «à francesa». 

(43) Idem, ibidem, volume II, p.179: « (...) introduzisse no nosso idioma esta parte da eloquência, que hoje 
tiramos dos Autores Franceses: Não nos sai de graça a instrução que lhes devemos, contrapesada com um 
ridículo, que nenhuma outra Nação creio que tem, e com outro ainda mais vergonhoso: quais são os motivos, 
porque caímos nesta miséria: miséria! (...).».Nesta comédia, refere- se à influência nefasta da leitura de novelas e 
romances sobre as mulheres e Genaro dirá que «ninguém é mais libertino que os Franceses.» 

(44) Idem, ibidem, volume II, pp. 353 - 354, onde acrescenta: « (...) Aqueles que não estiverem obrigados a crer-
me, cotejem os lugares, e logo sairão da dúvida; assim porque as cópias são sempre mais tímidas que os originais 
(...)».Neste Discurso ao considerar «o interesse digno da Majestade do Poema», admite com humor iniciar a 
tragedia com um enigma, fechá-la ensanguentando-a, sujando a língua portuguesa com arcaísmos e barbarismos, 
contágios universais de 1er mais Francês que Português. (...) » 
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(45) Idem, ibidem, volume III, p..298. 

(46) Idenubidem, volume III, «Discurso», s/ página.A referência a M.Duclos encontra-se na penúltima página e 
na terceira cita-se Regnard: «(...) Não vemos que se algum daqueles maus jogadores tem o desembaraço de 
contar o furto, passa este por uma graciosa peça! On n'ose plus la leur reprocher, quand le voit en faire 
gloire.L'audace fait la justification et le reproche qu'on lui ferait un ridicule auquel on n'ose s'exposer.On 
commence alors à douter qu'il ait tort, on craint de l'avoir (...) ». 

(47) Idem, ibidem, volume III, «Discurso» que precede a comédia O Fatuinho, s/ página, onde afirma: « (...) 
respondendo com os mais notáveis Modernos, que os sais populares, que Molière copiou de Aristófanes e de 
Plauto, concorreram talvez mais para a glória imortal deste insigne conhecedor do ridículo, do que o riso civil, e 
naturais imitações de Menandro e Terêncio, de que o mesmo célebre Francês se serviu com igual felicidade.(...)» 

(48) Idem, ibi Àem, volume III, «Discurso» que precede O Fatuinho. s/ página. A dado passo, diz o autor: « (...) 

O único e sincero motivo foi o desejo de conhecer o gosto dos Portugueses: toda a variedade de interesses, que se 

distingue em cada uma das minhas Fabulas, se reduz àquele fim: não são mais que um ensaio para o conseguir 

(...)». 

(49) Idem, ibidem, volume IV, «Discurso» que acompanha a comédia A Mulher Que o não Parece, p.4. 

(50) Idem, ibidem, volume IV, o mesmo «Discurso», p.5, onde continua: « (...) o que vem do bom sempre se 
distingue, no barro, na pedra, no bronze, na má imitação, e na má cópia (...)». A propósito de como fazer 
comédias, Figueiredo, na página 10, observa que um amigo, cuja autoridade literária era «saber de cor algumas 
passagens mais notáveis de Molière, confesso que embatuquei, quando me disse que dezasseis, e quinze pessoas 
não deviam entrar numa comédia. (...) » 

(51) Idem, ibidem, volume IV, o mesmo «Discurso», p.15: « (...) Os inteligentes, ou os que quiserem, dirão se é 
«comedia larmoyante» se «tragedia bourgeoise»; se talvez natural representação da vida humana: pois a 
esperança, a volubilidade, as paixões, e a mesma extravagância dos acasos, instantaneamente nos fazem passar 
das lágrimas ao riso, e pelo contrário. (...)» 

(52) Idem, ibidem, volume IV, «Discurso» a Poetas em anos de Prosa, s/ página, onde se lê ainda:« (...) A 

verosimilhança não é preferida à verdade mais que em Poesia. Eu provo a minha proposição. Eu o assevero 

constantemente (...)». 

(53) Idem, ibidem, volume IV, o mesmo «Discurso». Estas referências encontram-se na última página (não 

numerada). 
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(54) Idem ibidem, volume IV, «Diseurso» que preeede a tragédia Inês, s/ página.Na terceira página, o autor ata 
duas obrai francesas: J ^ y ^ Ç a d e ^ e L e J O ^ e ^ d ^ r e ^ s . Da primeira retira: «Molière prit des França, et 
les personnes qu'il jouait, et la manière de les jouer»; da segunda:«Et qu'ils prenaient (les Grecs) plus 
volontiers, et plus souvent des sujets anctens tirés de leur pays, que nous ne le faisons à l'égard du nôtre.» 

(55) Idem, ibidem, volume IV, o mesmo «Discurso», p.6. Figueiredo identifica assim a obra de onde retira esta 

citação: « Reflex. Prelimin. sur la Tragéd. de M.Klopsptoct, La Mort d'Adam.» 

(56) Idem jbidern, volume IV, o mesmo «Diseurso», na p.7, comenta-se: « (...) e verão todos compreendidos na 
Sentença que o autor de La^Mo-EMedeJaJiature proferiu contra Houdar de la Motte «qui ne composa* sa 
Poétique que pour servir d'excuse à ses ouvrages», pp. 8-9. Figueiredo observa que la Motte «diz que ttvera de 
trocar em terror a piedade...vendo-o passar sem remorso pelo anacronismo de Constança; substituir o veneno ao 
ferro tirar a atrocidade à acção (...)», e em fundo de página nota:«Não diz o seu Aubignac que até às 
cu-ermstâncras essenciais da História se pode faltar na Fabula?»; na págma 10, acrescenta: «Com a ocasrão de 
1er a Castro de La Motte acuei no Discurso, que a precede, esta notável invectiva; e bem digna do engenho, que 
todos lhe reconhecem, refutando os Monólogos com a mars judreiosa crítica. Segue-se um longo extracto do 
«Troisième Drscours à l'occasion de la Tragédre d'Ignés» comentado, no fim, por Fxgueiredo no senttdo de nao 
concordar com La Motte e com Racrne quanto ao desrespeito pela verosimilhança em Esopo e Venus. 

(57) Idem, ibidem, volume IV, o mesmo «Discurso», última página. 

i m, v «/ narina excerto de uma obra indicada da seguinte forma: «Delassem., 
(58) Idem, ibidem, volume V, s/ pagina, excenu uc uma 
Champêt.» 

(59) Idem, ibidem, tomo V,p..I: « (...) Enfarinhado eu neaas ideia», e vendo quão inutilmente me havia cansado 
em imitar Sôfoeles, e Molière (pois era «o simples que nmeamente o qneria fazer no que eles sao unnutavets) 
, W p g Vffl- « (...) Cotejem os Romanees eom o Teatro! Com as mesmas Tragédias do famoso Raeme». 
Curiosamente Figuetredo refere-se a Cyrano de Bergerac, dizendo:. (...) mas eansado Jà de andar pelo espaço 
imaginário fixei a imginação no Mnndo da lua conheeido pela eelebre viagem de Cyrano (...) ». 

(60, Idem, « t a U o m o V, p.IP , m ^ J ^ ^ S S S ^ m ^ I m S , »; P ™ , em non, :« Vejam se faz 

outra eoisa o pobre Ado.pho dans Ueplejssjeptmes ; e que tal é o monólogo de Pamphio na H e ^ d e 

Terêncio.» 

(61) Idem, ibidem tomo V, «Discurso» a A l b e ^ V ^ 2» página. A seguir Manuel de Figueiredo considera 

ainda a pobreza do teatro nacional, sustentado com traduções mal feitas de originais mal escolhidos. 

(62) Idem, ibidem, tomo V, no mesmo «Discurso», última página. 
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(63) Idem.ibidem, tomo VI, as citações em epígrafe precedem o «Discurso» a Os Censores do Teatro. 

(64) Idem, ibidem, tomo VI, no «Discurso» a Os Censores do Teatro, T página, Figueiredo nota : « (...) Como 

porém no mesmo Prologo disse, que os Dramas, c os Discursos, que lhes precedessem, dariam toda a mais luz ao 

meu sistema; e esta não só alumia a cegos, mas cega de todo aos curtos de vista; (...) ». 

(65) Idem, ibidem, tomo VI, no mesmo «Discurso», 3» página, em nota ( I ) acrescenta Figueiredo um extracto 

de Lg Malade Imaeinaire de Molière: «Mini a docto Doctore demandatur causam, et rationem quare opium facit 

dormire Aquori respondeo, quia est in eo virtus dormirtiva, cijus est natura sensus assoupire». Às interrogações 

desta página seguem-se ainda outras: « (...) Que se disse da Arcádia de Lisboa, quando desenterrou e sacudiu o 

pô aos nossos Poetas, e fez 1er odes, e Éclogas, e Idílios em Portuguez aos meus Patrícios, e outros Poemas, e 

alguns em verso solto? (...) ». 

(66) Idem, ibidem, tomo VI, na última e penúltimas páginas do mesmo discurso, o dramaturgo projecta a sua 
obra para o futuro: « (...) Em alguma noite de verão daquelas do século para que eu escrevo, talvez esta Comédia 
encha o Teatro nos meses de férias com os rapazes dos Colégios, assim como os homens deste tempo enchem as 
Praças de Touros muitas, e longas tardes de Julho, e Agosto para ver...Vossas mercês o dirão, (...) ». 

(67) Idem, ibidem, tomo VI, comédia Os Censores do Teatro, p.41, onde Ginja afirma: «Eu sou mais Povo que o 

mesmo Povo; e não há ninguém tão grosseiro como eu! Choro ainda hoje pelas comédias da Rua das Arcas (...) 

morava ah ao pé do Nicola, e com o bocado na boca ia sempre para o páteo a ganhar o ferrolho; e assim fazia 

depois para os Presépios, e Operas de bonecos da Mouraria, e por fim para o Bairro Alto.Sempre fui vizinho dos 

teatros.Que tempo ! (...) » 

(68) Idem,ibidem, tomo VI, ^ Qensores do Teatro, pp. 19, 21.Abate continuai (...) porque não sofreram hoje 

em Lisboa os que não forem ignorantes, o mesmo, que aqueles sofriam em Paris? (...) » 

(69) Idem, ibidem, tomo VI, r><= Censores do Teatro, pp. 24 -25.. 

(70) Idem, ibidem, tomo VI, r* Censores do Teatro, pp. 58 -59. 

(71) Idem ibidenL tomo VI, Os, Censores do Teatro, pp. 58, 59,64. Na página 94, Abate diz, ainda, 
ironicamente: «Já ouvi dizer isso do É d ^ d e sófocles a um, que faz também o seu Dramazinho por cunoS1dade, 
e não é Português; e ainda lhe ouvi mais, que foi dizer, que era inferior à pior tragédia, que tem Racine (...) ». 

(72) Idem, ibidem, tomo VI, Os_Çensores do Teatro, p.98.Mais adiante Abate se refere a d'Aubignac:« (...) E 
que dos aparte dos Latinos seriam os mais grosseiros do Povo, a mais baixa relé.Di-lo d' Aubignac. (...)» 

(73) Idem ibidem, tomo VI, Q^Censores do Teatro, pp. 124-125. Fanqueiro, na página 122, refere-se ao 
Misantropo de Molière enquanto comédia de grande qualidade.Esta ideia, tantas vezes sublinhada por 
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Figueiredo, de um Molière no limite da sobrevivência, obrigado a escrever peças do agrado do vulgo, é, hoje em 

dia. liminarmente refutada por grandes estudiosos, nomeadamente René Bray, em Molière homme de théâtre, ed. 

cit. Conforme regista Bray na página 263, Molière até morreu rico e «ne reconnut qu'un maître: le public». 

(74) Idem, ibidem, tomo VI, Os Censores do Teatro, pp. 123 -125. 

(75) Idem, ibidem, tomo VI, Os Censores do Teatro, p. 125. Na página 126, Fanqueiro continua elogiando esta 

comédia de Molière também pela ausência de apartes e conclui acerca da sua glória:« (...) uma vez sequer queria 

escrever para a sua glóriardeixar à posteridade erudita esta apologia ao seu nome, e este véu, com que ela 

cobrisse os maus frutos da sua inteligência, tal qual o obrigava a substituir os sufrágios do povo (...) ». 

(76) Idem, ibidem, tomo VI, Os Censores do Teatro, p.126. 

(77) Idem, ibidem, tomo VI, O Ensaio Cómico, p.205, onde se lê a fala de Chantre:«E o povo, Senhor, nunca se 

engana; Em assuntos do gosto é quem decide (...).». Na página 220, o Empresário refere-se à «corja de doidos e 

de loucos» que são os Poetas e Cómicos moralizadores. 

(78) As abordagens biográficas da infância de Molière geralmente referem a importância das idas ao teatro do 

pequeno Jean-Baptiste com o avô materno. O trabalho de Alfred Simon, Molière, une vie, Lyon, La 

Manufacture, 1987, que é já um clássico, desenvolve este factor vocacional do dramaturgo, fundamentalmente no 

capítulo intitulado «Poquelin père et fils».Manuel de Figueiredo, por sua vez, no «Discurso» que precede O 

Ensaio Cómico , afirma: «Estas primeiras impressões em tão tenros anos são indeléveis na imaginação (...) e 

«quão pouco devem os homens dar pelas cousas, que lhe fizeram impressão em crianças (...) ». 

(79) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. volume VI,«Discurso» que precede O Ensaio Cómico, na 3a página. 

(80) Idem, ibidem, volume VI, o mesmo «Discurso», penúltima página. 

(81) Idem, ibidem, volume VI, «Discurso» que acompanha a tragédia As Irmãs, na Ia e na 2a páginas. 

(82) Idem, ibidem, volume VI, o mesmo «Discurso», 6a página. 

(83) Idem, ibidem, volume VI, o mesmo «Discurso», 8a página. 

(84) Idem, ibidem, volume VI, o mesmo «Discurso», 8a página. 

(85) Idem, ibidem, volume VI, o mesmo «Discurso», 12a página. 

(86) Idem, ibidem, volume VI, o mesmo «Discurso», 15a página. Na nota 1, Figueiredo cita « From the hart of 

Chesterfield to his son. Extract of the 346.Letten>, onde se lê:« Women are all so far Macheavelians,...» 
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(87) Idem, ibidem, tomo VI, o mesmo «Discurso», 16a página. 

(88) Idem, ibidem, tomo VI, o mesmo «Discurso», 18a e 19a páginas. Aqui Figueiredo descreve-se enquanto 

homem maduro e conservador: « (...) E, ainda, enfim, que com os meus cinquenta anos no corpo ande sempre de 

meias brancas, uma fitinha preta atada ao pescoço, manguinha ao pulso, fraque com alamares e algibeira de 

golpe, bordefron a meia graça (...) ». 

(89) Idem, ibidem, tomo VI, o mesmo «Discurso», 20a página. 

(90) Idem, ibidem, volume VI, o mesmo «Discurso», .21a página. 

(91) Idem, ibidem, volume VI, o mesmo «Discurso», .22a página. Manuel de Figueiredo sujeita-se a sofrer as 

contrariedades que afligiram Corneille, Racine e Molière para dotar o seu país de um Teatro: « Para que a minha 

Nação tenha um Teatro, por ele unicamente me pus em bocas do mundo (...).A época da sua glória foi o tempo 

em que apareceram os Dramas daqueles insensatos, que os haviam criticado, que estavam certamente muitos 

furos mais acima que os nossos Pedantes (...) ». 

(92) Idem, ibidem, volume VI, citação em epígrafe antes do «Discurso» atrás citado. 

(93) Idem, ibidem, volume VII, «Aos que dizem mal do meu theatre e sabem o que dizem», pp. Ill, VIII e XIX, 
onde, aliás, se diz que até o «mesmo Racine, o Cícero dos Franceses» recebeu objecções gramaticais dos críticos. 

(94) Idem, ibidem, tomo VII, «Aos que dizem mal do meu theatre e sabem o que dizem», p.X. No Prólogo que 
se segue, pp. XIII, XIV e XV, Figueiredo pede «que não se digam que desfigurei os Dramas que traduzi, se não 
para fazê-los mais saborosos à minha Nação»; assim, pareceu-lhe que La Mère Coquette mais era A Velha 
Garridae mudou e aumentou o título da comédia de Molière «porque se não houvera pedantes, não haveria 
aquele ridículo no belo sexo, de que ainda estão preservadas as nossas Damas.» 

(95) Idem, ibidem, tomo VII, «Discurso» que precede A Velha Garrida. p.V, e em nota 1 surge a citação de 
L/ Abbé d'Aubignac que inicia assim: «Voici les fondements de toutes les Pièces de théâtre, chacun en parle, et 
peu de gens Y entendent; voici le caractère général auquel il faut reconnaître tout ce qui s'y passe (...)». Mais 
adiante, na página IX, d'Aubignac é novamente citado, em nota, desta feita para defender uma tragédia que não 
seja escrita «no estilo de um Poema Epico»:«On fait vanité de porter F Epique dans la Tragédie: en croyant la 
paver, on la déguise (...) et au lieu de ne se permettre que les discours naturels, on les surcharge d'expressions 
poétiques, qui ne sont pas du caractère de la passion, et dont le Misanthrope dirait bien Affectation pure (...) ». 

(96) Idem, ibidem, tomo VII, o mesmo «Discurso», p.VI.Na página VIII, Figueiredo diz que «o Drama é 

imitação do que vêm e ouvem no mundo» e, na página IX, nota que «a Comédia é o retrato da vida comum», 

dando conta de um conceito teatral já bem moderno. 
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(97) Idem, ibidem, tomo VII, o mesmo «Discurso», pp. IX - X.Na página XI, Figueiredo reconhece que um autor 
português tende a empolar a paixão, exagerando um pouco a medida de um dramaturgo francês: «Nasci para cá 
dos Pirinéus; e a sensibilidade destas Nações, o fogo, como que em nós se explicam as paixões, chegando ao 
ponto , em que abrazavam os corações de Isabel e Acantes, talvez me fizessem esquecer de que eram Francezes, 
aumentando a dissimulação, a ternura e os extremos (...) ». 

(98) Idem, ibidem, tomo VII, «Discurso» que precede a 2» tradução, p.125. Na página 126, o autor nota:« (...) 

sustento que a minha tradução não deve passar com esta distracção do Autor: Quandoque bonus dormitat 

Homerus; preparo a Scena, e snpro a falta de costumes, posso dizer, que sem mudar palavra, nem alterar 

carácter. (...) » 

(99) Idem, ibidem, tomo VII, o mesmo «Discurso», pp. 123-125.Aliás, na página 124, Figueiredo tem a 

imodéstia de se fazer notar em relação ao seu tão apreciado Molière: «Um dos maiores defeitos dos meus Poemas 

é a pouca luz, pouco preparo das Cenas; e assim é. Mas mostrem-me uma em todos eles tão mal preparada como 

é a penúltima desta comédia. Cena que desata o nó da Fábula (...) ». 

(100) Idem ibidem, tomo VII, o mesmo «Discurso», pp. 125-126.Quanto aos desenlaces incorrectos, retira 
excertos da comédia de Quinault para demonstrar como este prepara desde o início da peça a sua «catástrofe» e 
socorre-se, ainda, de uma citação de Du Bos, na página 128: «Par exemple, il faut se resouvenir que l'incident 
lui fart le dénouement dans le cinquième Acte n aura point été suffissamment préparé dans les Actes 

précédents.» 
Réfléx. de M. l'Abbé de Bos section XXXI.Prem.Part. » 

(101) Idem ibidem, tomo VII, o mesmo «Discurso», p.129: « (...) Mas para que há-de ninguém fazer-se louco, e 
gastar o seu tempo em saber isto, que tem que saber. Para rir-se dos ignorantes? Pequeno triunfo, e não ser se 
ridículo; quando eles se riem de quem o sabe, e com a vantagem de se rirem mais quanto mais ignorantes.» 

(102) Idem ibidem, tomo VII, «Discurso» que precede OJog^dor, pp. 146-148. Na página 148, Figueiredo 

discorre sobre as mulheres, distingue Juízo de Ciência e conclui que mesmo sem ciência elas são dotadas de uma 

sabedoria inata que as ensina, por exemplo, a domar os maridos. 
A propósito do tema desta comédia e do interesse que ele podia suscitar, no século XVIII em Portugal, o 

trabalho de consulta de periódicos setecentistas que vimos efectuando em hemerotecas confirma aqui e ah o que 
entretanto o jornal Público noticiou, na sua página de Cultura, a 28 de Abril de 1996, e que dá conta da 
descoberta, por parte de uma historiadora da Universidade de Évora, Maria Antónia Conde, de dois códices do 
século XVIII exclusivamente dedicados ao jogo e onde se descreve rigorosamente diversos jogos da época, nas 
suas regras e no seu valor formativo desde a infância. Na página 28 do mesmo jornal, salienta-se, ainda o fervor 
com que sobretudo os jogos de mesa eram praticados, já desde o reinado de D.João III, sendo as chamadas «casas 
de tavolagem» tidas nas Cortes como «um mal tam geral que toca a grandes e a pequenos», o que desencadeou 
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um persistente discurso moral sobre este vício. O interesse de Manuel de Figueiredo pela peça de Regnard tem 

certamente a ver com este quadro. 

(103) Idem, ibidem, tomo VII, o mesmo «Discurso» , p.152. Em Nota 1, o autor observa: «Não me atrevo 
contudo a fazer a apologia de Molière sobre o mentecapto de Lubin na Comedia do Mari Confondu, ainda está 
em piores lençóis do que Champanha, e Heitor, mas não é isto o pior, que tem aquele Drama, que é dos mais 
bem escritos do Auton>. Lamy é citado, na página 152, no sentido de criticar as intrigas facilmente sedutoras: 
«Ajoutons que Ton apprend dans les comédies mille mauvaises intrigues pour faire réussir ces mariages, que 
sont contre les lois, soit pom gagner, ou pom tromper un père; et que Ton y tourne toujours en ridicule ceux qui 
veulent corriger la jeunesse et arrêter le corns de ses désordres.» 

(104) Idem ibidem, tomo VII, o mesmo «Discurso», p. 156. Nesta página acrescenta ainda: « (...) O Povo ainda 
tem a isca dos Entremezes, e o visco dos salteadores. Este ouro lhe domará, e fará tragar a pirola da Comedia; e 
os remédios não são, como os milagres, tomados sem fé, e de má vontade (...)». Nas páginas 157, 158, 159 e 160 
persiste Figueiredo, numa longa Nota, em qualificar de «depravado» o gosto popular, dizendo que não há-de 
introduzir criadas no seu teatro só «para fazer rir o Povo, que é a coisa mais fácil do mundo.» 

(105) Idem, ibidem, tomo VII, o mesmo «Discurso», pp. 159-160. 

(106) Idem, ibidem, tomo VIII, «Discurso» que precede o_Çjd, p.Vffl. Na página IX, o autor observa: « (...) nada 
deves temer e esperar muito pouco da apologia de um homem que escreve em um Paíz que nunca teve teatro? E 
a quem unicamente o zelo da sua Nação obriga a pôr diante dos olhos de seus Patrícios os famosos Poemas do 
mundo e a mostrar-lhe os defeitos, para que não imitem o mau, enganados pela voz vaga, que justamente os 
caracteriza por bons; sem dizer-lhes em que, ou porque. (...) » 

(107) Idem, ibidem, tomo VIII, pp. 174 - 175, e tomo VIII, pp. 121 -121. 

(108) Idem, ibidem, tomo VIII, p.IX. Na página X, continuai (...) Ah se Luís XTV obrigasse a Academia, e a 
todos os Poetas que te criticaram a escrever terceiro Cid, conforme as observações e os sentimentos que deram do 
teu: só no tempo que gastassem em compô-lo, deixariam de ser a fábula do Povo (...).» 

(109) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», pp. XII-XIV. 

(110) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», pp. XV-XVI. O autor acrescenta: « (...) Aquele, o 

protector dos que não deitam linha, nem levantam alicerce sem régua, e prumo, este o arrojado dos que zombam 

dos preceitos (...) ». 

(111) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», p.XIX: « (...) e este o haver a Infanta empenhando-se com 
Ximena para que não fosse ingrata a Rodrigo: isto supõe indisposição na alma de Ximena para aquele amante, e 
corações unidos mais por protecção de Princesas, que por natural inclinação não produzem verosimilmente os 
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efeitos que se admiraram com tanta igualdade nos dois amantes.» Ao longo desta pagina e na página XX, 

Figueiredo faz o seu próprio exame deste episódio. 

(112) Idem ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», pp. XXIV-XXV: « (...) Acho-me no mesmo caso, pois 

querendo provar que a acção da bofetada é mars atroz que as atrocíssimas, que aponta Horácio (eu drscorro como 

Poeta trágico) vejo resoluta a renhida questão de ensanguentar ou não ensanguentar o teatro (...)». Esta questão 

ainda discutida nas páginas XXVI, XXVII e XXVIII. 

(113) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», p. XXXI. 

(114) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», p.XXXIII 

(115) Idem, ibidem tomo VIII, o mesmo «Discurso», p.XXXVI. Nas páginas XXXVIII, XXXIX, XXXX, 
Figueiredo analisa o gosto popular a partir do sangue na tradrção portuguesa e espanhola da tourada, explicando 
a Voltaire que «le contentement et la satisfaction des spectateurs proviennent du triomphe des hommes contre les 
animaux (...)» para notar que «bien au contrarre (...) quand les chevalrers ne tombent pas (...) qu'il n'y a pas de 
têtes blessées, de jambes cassées, le spectacle ne vaut rien, il est triste, ennuieux et insipide,, 

(116) Idem Jbidem, tomo VIII, p.XXXVIII. Na página XXXX, Manuel de Figueiredo afirma: « (...) Il vous sera 
plus aisé détendre le mauvais Français que le mauvais Portugais; c'est pourquoi je vous ai répondu dans ce 
jargonJe ne vous répond pas ni orgueilleux, m satisfait; je suis encore plus sincère que Philosophe.Quand un 
Professeur interroge, il faut que F écolier réponde par obéissance, et par civilité (...) ». 

(117) Idem, ibidem, tomo VIII, pp. XXXXÏII-XXXXIV 

(118) I d e m , ^ , tomo VIII, «Discurso» que precede Ç ^ ^ C ^ Ê ^ M M ^ 1" e T paginas.Ai 
Figueiredo questiona: « (...) Que é do Terror? Que é da Piedade? (...) Quem é que conduz a Acção (...) . » 

(119) Idem ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», pp. 2-5, onde se cita até excertos, em Francês, da Orac le 

Corneille. Na^gma 2, a propósito da piedade e do terror no teatro, o dramaturgo cita Voltaire: para d « , » 

Corneille «a presque toujours néghgé les deux grands pivot, du tragique, la terreur et la piUé.n a fait 

rarement répandre des larmes.» 

(120) Idem ibKta, .omo VU., o mesmo «Discurso», pp. 6-8.Na página 6, Figueiredo refere-se a «Aubignao 

falando da deirberaçno de Ptolomeu na tragédra da Morte de Pompeu que diz:«le doute qu'un autre que 

Monsieur Corneille eue pu la rendre supporte». E na mesma pâgma, cita Voltaire para sustentar a 

i m p o r t a do heroismo na tragédia «Ce que ee phtlosopne (Aristote) reeermnande, c'est qu'd y at. toujours de 

nrerotsme dans la Tragédrc. e, du ridicule dans la Comédre.C'es, une règle don, on commence peut-être trop 

aujourd'hui à s'écarter.» 
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(121) Idem, ibidem, tomo VIII, «Discurso» que precede o Çatao_de Addison, p.195, onde afirma que 
«Mr.Addison foi o único imitador que teve Mr.Corneille.O Cavaleiro de Jaucourt é na página 196 longamente 
citado para dizer que «souvent nous étalons des morceaux pompeux, des caractères d'une grandeur plus qu' 
humaine, pour cacher les défauts d'une pièce, qui, sans cela, aurait peu de beauté (...)». 

(122) Idem, idem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», p. 197. 

(123) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», pp.197-198. Na página 198, continua a longa citação do 
P.Brumoy que, entre outras coisas, nota: « (...) U composa son chef d' oeuvre d'Athalie; mais quand il se fut 
ainsi détrompé lui-même, le publique ne le fut pas encore.On ne peut imaginer qu'une femme, un enfant et un 
Prêtre pussent former une Tragédie intéressante (...) ». 

(124) Idem ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», p.202. Aqui Figueiredo encanta-se com o carácter de Juba 

que respeita a Natureza, com o de Syphax que é «óptimo na sua maldade», com a mistura de «verdade e 

mentira» com que aborda a paixão do príncipe por Márcia. 

(125) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», p.203. 

(126) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», p.205.A propósito do decoro, Figueiredo refere-se a 

D.Francisco de Portugal que em «uns reparos que fez ao Cid de Corneille esta palavra amor não se devia proferir 

nos Palácios (...)».Na página 209, acrescenta que é falso que o teatro não se sustente sem amor, tanto que «este 

amor (o que ainda é mais cómico) que nele ordinariamente vemos, nem é amor, mas sim galanterie e 

coquetterie, como lhe chamam os Franceses (...) ». 

(127) Idem, ibjdenL tomo VIII, o mesmo «Discurso», p.212. Na nota 2, que remete para a enumeração de 

autores a que Figueiredo tanto deve, o dramaturgo, aos que estranharam a ausência do poeta de Athalie, diz: 

«Não se imagine que me esqueceu o grande Racine ou que me é desconhecido o seu merecimento.»Apesar de ter 

enriquecido a lingua francesa, o que lhe mereceu o justo titulo de «Cícero dos Franceses», conforme salienta 

Manuel de Figueiredo, «digão-me se os canonizou o amor de Pyrrho, os ciúmes de Enphile e a paixão de 

Hippolyto por Aricia? Donde vieram estas lágrimas que inundaram toda a França? Dos Gregos, ainda que 

desfigurados e sem virtude.» 

(128) Idem ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», p.214. Em Nota, Manuel de Figueiredo apresenta o 
exemplo o exemplo de Goldoni que no Prólogo ao Tomo XIII das suas obras confessa que a obra que conquistou 
o sucesso do público é a que ele menos preza e sente vergonha só de a ver impressa. Acrescenta 
ainda:«Desculpa-me, famoso, célebre Goldoni (...). Foste desgraçadamente como os grandes Oficiais; que 
trabalham para freguezes, ou de nenhum, ou de péssimo gosto.» 
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(129) Idem, ibidem, tomo VIII, p.216. Aqui continua: « (...) como um meio para fortificar a razão e não para 

destruí-la: para expurgar o excesso das paixões da alma com o terror e a piedade; e não para endurecê-la com a 

familieridade dos horrores e satisfação da vingança. (...) » 

(130) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», pp. 218-219.Na página 220, uma longuíssima citação 

francesa considera as razões que levam as pessoas diferentes a aderir à Ópera:« (...) Les habitants de Paris sont 

nombreux et légers: ils aiment la variété, la dissipation, la critique (...).11 ne faut donc plus s'étonner si la forme 

du spectacle qu'on veut rétablir, fait une sensation universelle et si elle est devenue le sujet de toutes les 

conversations (...) ». 

(131) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», pp. 222-223.Na página 224, continua: « (...) mas os Es

pectadores davam-lhe de comer e à sua Tropa: e qual é o poeta, que se não vê obrigado a irritar um ou outro 

carácter e ainda a desmenti-lo.» 

(132) Idem, ibidem, tomo VIII, p.224. 

(133) Idem, ibidem, tomo VIII, «Discurso» que precede O Cioso, p.206. Aí prossegue:« (...) composição do todo, 

caracteres, verosimilhança, acção, paixão, decência, moral e ridículo crítico é unicamente o em que me detive.» 

Figueiredo define as suas já conhecidas prioridades de composição contra quaisquer preciosismos que orientam o 

juízo dos seus críticos. 

(134) Idem, ibidem, tomo VIII, o mesmo «Discurso», p.207. Nesta página, Figueiredo afirma ainda que «em fim 

a Equestre do grande Machado nunca me pareceu melhor que depois que perdeu o lustro com que estava quando 

se colocou.» Só o tempo vem a conferir e revelar valor à obra de arte. Na página seguinte, o dramaturgo censura 

a frivolidade efémera a que se prendem os críticos: o estilo. 

(135) Idem, ibidem, tomo IX, «Discurso» que acompanha Tphigenia em Aulide, pp. 424-43l.Na página 424, 
fala-se do Povo que é muitas vezes grande personagem como no Georges Dandin, e, na página 431, cita-se 
Lubin, em T .e Mari Confondu, acto HI, cena 1», para com humor valorizar os juízos formados depois do estudo: 

« Oui.Si j'avais étudié, j'aurais songé à des choses où on n'a jamais songé.» 

(136) Idem, ibidem, tomo IX, o mesmo «Discurso», pp. 434-435. 

(137) Idem, ibidem, tomo IX, o mesmo «Discurso», pp. 438-439. Na página 438, visando novamente os seus 
críticos apegados ao burlesco, salienta ironicamente que «as minhas Comedias não são as Atellanas, as 
Tabernanas, os Satyros, as Farças (...) que eram o encanto da Ínfima plebe.Pelo contrário, «são da massa da 
Hecvra de Terêncio , e do Misantropo de Molière: das Comédias de que gostava o Povo de Paris; das que o 
Romano deixava no meio para ir ver uns dançadores de corda (...).» 
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(138) Idem, ibidem, tomo IX, o mesmo «Discurso». Na página 437, em nota, fala-se de Voltaire e da sua posição 
contra os coros.Aqui Figueiredo prossegue:« (...) Mas sempre é Voltaire, pois imediatamente amaina, dizendo o 
que basta, como fez a respeito dos monólogos, para que conheçamos que estes são maus e os coros bons: Il faut 
respecter l'art et tonner sur les artistes.» A questão do coro é ainda abordada pelo dramaturgo português, pp. 439 

-443. 

(139) Idem, ibidem, tomo X, comédia A Mocidade de Sócrates, acto I, cena 7, p.68, diálogo entre Patrona e o 

Padrasto. 

(140) Idem, ibidem, tomo X, em epígrafe à 2o comédia, O Acredor. 

(141) Idem, ibidem, tomo X, «Discurso» que precede a comédia O Acredor, p.165, onde se lê o resto da longa 

citação de D'Alembert: (...) le Philosophe est un Citoyen (...) qui est plus occupé, suivant le principe de 

Descartes, à régler ses désirs, que l'ordre du monde; qui sans ménage et sans reproche n'attend rien de la faveur 

et ne craint rien de la malignité; qui cultive en paix la raison, sans flater, ni braver ceux qui ont l'autorité en 

main; qui en rendant les honneurs légitimes et extérieurs au pouvoir, au rang, à la dignité; n'accorde l'honneur 

réel et intérieur qu'au mérite, aux talents et à la vertu, en un mot, qui respecte ce qu'il doit et qui estime ce qu'il 

peut.» 

(142) Idem, ibidem, tomo X, o mesmo «Discurso». A citação de Voltaire refere-se às «scènes des valets et des 
soubrettes qui ne sont bonnes que quand elles sont absolument nécessaires à l'intérêt de la pièce et quand elles 
renouent l'intrigue (...). Ces scènes où les valets font l'amour à l'imitation de leurs maîtres sont enfin proscrites 
du théâtre avec beaucoup de raison. Ce n'est qu'une parodie basse et dégoûtante des premiers personnages.» 

(143) Idem, ibidem, tomo X, O Acredor, p.336. 

(144) Idem, ibjdenL tomo X, «Discurso» que precede Andrómaca, s/ página. O autor francês não é identificado 

por Manuel de Figueiredo. 

(145) Idem, ibidem, tomo X, o mesmo «Discurso», pp. 343-346. 

(146) Idem, ibidem, tomo X, o mesmo «Discurso». Estes argumentos críticos contra Racine desenvolvem-se nas 
páginas 347, 348, 349 e 350. Quando se fala no «gosto Português», o autor identifica-o maioritariamente com «o 
gosto da plebe detodas as Nações»: «pulhas, chufas, equivocos, graçolas, chocarrices, o romanesco, e o mágico.» 
A este respeito cita, pp. 348 - 349, L'Abbé d'Aubignac para définir a cedência dos bons autores em relação aos 
actores e espectadores despromovendo as suas próprias criações. Só «par l'excellence de son ouvrage» é que o 
autor pode ser útil e agradável às pessoas em geral. Na página 355, conclui: «Do que me espanto é de que se 
diga que estas duas Tragédias são melhores do que as Gregas; e de que as tragédias que Racine escreveu há cento 
e tantos anos, ignorando tanto o que fazia, sejão ainda hoje as melhores do Teatro moderno.» 
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(147> Idem, Mm, « X. o mesmo «Discurso», ,354. Nesta mesma pag.ua, F.gueiredo « £  ~ 
Prólogo da sua Jplugema» : «Ces. à « auteur ( P a u l a s , que ja dois l'heureux personnage d EnphUe, ma s 
2 X  J. ^  emreprendre cetrn ^ Quelle apparence, qne 3 eusse souillé .a scone pa, ie 
rmmtre horrible ff une personne aussi vertueuse, e, auss. armable qu'il fallu., représenter Iplugeru,» 

A ptopdsito de A * * Figueiredo nota ainda, p.356: <, (...) Seja embora a melhor Tragedta, que fez 

Racine; mas dela as boas vai tanta diferença, eomo de Raeine aos bons tragtcos (...)». 

i m .dem. Um, «mo X, o mesmo «Discurso», p.356. O excer.0 do Pt6,ogo da EWa.de Racine preenche 
L a p a g t n a 357 eme.de dapàgma 358.Neste exeerto, Racinepareee querer redirmrsedas «trregmandades» 
Z Z Z nas suas outras .ragédras, eonvertendo esta nnma obra, a sen ver, canónica: a « * ^ ~ 
„e tudo, os ertos sao pumdos, as fraquezas de amor passant por á u r e a s fraquezas as panxoe o a w m 
geram ai desordem e aberraeao.lnstrutiva e mil, O U , seria mais conforme as uagemas gregas ^ 
propria concepção da ttagédia. Para Manne, de Figueiredo * de crer que es.e excerto condena a restant 
Z * r a c H a . E ele acaba por e x p r e s s — , eut nota, repepr: «E fan. respecter Par, e, tonner sur les 

" ^ muno curtosamente Figueiredo caractere negat.vamen,e os prrncipais agen.es da realização 

teatal p348: «Conto porém a plebe foi sempre o maior numero, mercenaries os Poems, mercenanos os 

T o l s e huns, e outros regularmen.e enoao no oMcio sem saberem por onde baode emrar e mettes por ond 

T l sarnr; esporeados da fome e da indtgencia ft» os olbos no Povo, ou no pubbco: espreuao lhe as rrsadas 

l e s c e n d e m l m a c o r r o o dos seus « im^ouos e dSonos em Hm nas — H  ^ 

Heroinas com earacer de peotutoes; e nas Comedias dele.ta.0 a geute civU com çhocarn*s * £  * £ 

caracteres falsos desfrgtnados os ndienlos, que temos, nenbuma verisememança amda no que faz effeuo, em tm 
Z Z l do p r i m l nso, que be o que tem o maior numero dos Espectadores; e ers aqm porque nao ba 

toa C o m * W ^ ^ ^ c o m a m m a d o ^ ^ tomaBigo 

propósito da actualidade e da nacionalização dos dramas unias vezes exigida e teiuvindreada pelos aurore, « 
T e l porem fallei nos nossos eosnmtes, e nos PHneipes Grego, fate, aqui bmna reflexão sobre dons 

^ l s l mal entenmdos, que ouço desde que me emendo; que fazem cabir o Tbeatro tragteo ^ s 
l e n i o Cormeo cbamado nosso: o primeiro sao os c o s p e s do século, o segm.de o gosto Pormguez ( . . > 

^ r e m r S L e s b e m b a i x a s . A m d a d t m m u m d o Racrne, e neste con.ex.o. Lycidas oonclm na pagma 3 * 

T o T ^ c o s Gregos pintarrao sen, Prmcipes grossenos, mas herdes: o maior Tmgtco (  J  * « ^ 

i L s e s , p i n o s aquelles dons Principes, creio que polidos, mas «o vis, eomo eu „.0 conheço nmguem e 

dizem os Franceses que Racine escreveu segundo os coslumes do século. (...) »> 

(149) Idem ftidem, .orno XI, «Discurso» que precede a comédia OJ^umJUmUmLJÇl. <**■» em 

e ^ a m N o ' f tna^sm Drsourso, p.Xll, F.gne,edo desabafa: « (...) Em que Mo sou Elósofo, passe, por 

Zucol rco , qnaudo me ri dos outros, e por louco qmmdo me vi melancólico. Porqne passam, agem, quando me 

rio de mim e choro a sem razão de haverme rido deles? (...) » 
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(150) Idem, ibidem, tomo XI, Q Homem g»e o não quer ser, p.57. Pantoja fala aqui com Prudêncio. 

(151) Idem, ibidem, tomo XI, «Discurso» que precede O Homem que o não quer ser, pp. 94-95. 

(152) Idem, ibidem, tomo XI, «Discurso» que precede T.ncia ou a Espanhola, p.140. Na página 137, Figueiredo 

alude a Mr de Voltaire, «en passant», a propósito do sangue no teatro e da distinção qu^p autor francês introduz 

entre suicídio e homicídio e seu efeito sobre o público. 

(153) Idem, ibidem, tomo XI, o mesmo «Discurso», pp. 140 - 141. 

(154) Idem, ibidem, tomo XII, «Para o Senhor Marquez ouvir e rasgar», p.IX. 

(155) Idem, ibidem, tomo XII, «Para O Senhor Marquez ouvir e rasgar», pp. X-XI.Nesta página, observa: « (...) 

Nós necessitamos de introduzir o bom gosto neste povo bárbaro, com as precauções com que o Apóstolo foi 

introduzindo o Cnstianismo nos Gentios (...) », depois de ter elogiado a boa obra de «iluminação » do Marquez, 

esses «heróicos trabalhos de V.Exa. (...) » 

(156) Idem, ibidem, tomo XII, «Para o Senhor Marquez ouvir e rasgan>, p.XII. 

(157) Idem,ibidem, tomo XII, OAvaIo_Pi^Eador1 acto II, cena XII, p. 115, onde a Baroneza continua: 

« (...) Toda a Real Família nos fez ver, 
E ouvir tudo o que há de mais notável 
No gosto do Theatro Italiano, 
E de grande também quanto ao brilhante 
Dos mesmos espectáculos: assim 
No cómico, bufão, heróico e trágico 
E só a plebe, apenas não tem hoje 
Bom gosto nestas coisas, mas terá; 
Pois se deleita ainda c'os Espinas, 
Vidreiras, Baialardos, (...) ». 

(158) Idem ibidem^tomo XII, «Cartas escritas a respeito do Teatro por um amigo ao autor com as suas 
respostas» I p 533. As minudências das maquinações do Cardeal contxa Corneille são desenvolvas pp. 534 -
536 Na página 534, Ataíde continuai (...) O ano de 1637 assistiu à elevação do teatro francês até ao nível do 
teatxo grego; o gosto e a admiração fizeram que em toda a parte se repetissem de memóna cenas inteiras daquele 
Drama: era quase afonsmo dizer-se- «belo como o Cid - E o poeU teve a agradável satisfação de ver no seu 
gabinete a sua tragédia traduzida em quasi todas as línguas da Europa. (...) » 

(159) Idem ibidem.tomo XII, «Cartas...», II, pp. 543-544. Na página 543, Figueiredo lembra que se não demora 
mais a examinar o Cid é porque o faz «no antelóquio à minha tradução do Çid_de Corneille». Nesta página, 
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depois de tantos elogios à peça, conclui: «Por fortuna que não houve outro Corneille, senão lá ia a Poética de 

Aristóteles». 

(160) Idem, ibidem, tomo XII, «Cartas...», HI, pp. 549-550. Antes Ataíde havia já exaltado a modernidade de 

Figueiredo no teatro nacional. 

(161) Idem, ibidem, tomo XII, «Cartas...», Ill, pp. 550-551. A propósito de Molière, sublinha na página 550: « 

(...) porque tendo v.m. observado os defeitos do Teatro deste poeta, e tendo visto a crítica que se lhe tem feito, é 

bem natural que van. estabeleça o seu, igualando-o nas belezas ao daquele génio, e fugindo dos defeitos de que é 

notado».Na página seguinte, Ataíde diz que á parte débil por onde fraquejam as Peças de Molière» consiste na 

defeituosa disposição e economia fundamental das suas comédias mais a solução que «raras vezes é natural e 

feliz». 

(162) Idem, ibidem, tomo XII, «Cartas...», III, p.555. 

(163) BRITO, António Ferreira de, Voltaire na Cultura Portuguesa. Os Tempos e os Modos, Porto, Núcleo de 
Estudos Franceses da Universidade do Porto, 1991, p.75. Aqui Ferreira de Brito reflecte acerca da tradução do 
Zadjg de Voltaire: « (...) Bem mais rigorosa, apesar de algumas infidelidades textuais, é a primeira tradução de 
Zadig , anterior a 1778, feita por Filinto Elísio, mas não se poderá esquecer que o conceito de tradução para os 
homens do século XVIII não era o mesmo que hoje preconizamos, pois tradução significava para eles adaptação 
e, muitas vezes mesmo, «nacionalização» do assunto traduzido (...) ». 

(164) FIGUEIREDO, Manuel de, Teatro, tomo XII, Carta V, pp. 583-584. Na página 584, Isidoro Soares de 
Ataíde refere-se a Dacier que «caracteriza a tradução servil por uma imitação humilde, em que seguindo uma 
exacta fidelidade, passa a ser muito infiel». Aqui também elogia a tradução de Figueiredo, elevando^) aos 
píncaros em que se encontrava o dramaturgo francês: «(...) V a . expõe o Cid em Portuguez, como o escrevera 
Corneille se fosse nosso Nacional.Este é todo o merecimento da boa tradução.» 

(165) Idem, ibidem, tomo XII, «Carta V», pp. 572-579, onde Ataíde passa em revista as observações de 

Figueiredo sobre o Cid de Corneille. 

(166) Idem, ibidem, tomo XII, p.56LOs reparos ao acto I encontram-se detalhados pp. 559-562. 

(167) Idem, ibidem, tomo XII. A crítica ao acto II desenvolve-se pp. 562-563. 

(168) Idem, ibidem, tomo XII.As páginas 564, 565 e 566 reúnem as observações ao acto III. 

(169) Idem, ibidem., tomo XII.Nas páginas 566, 567 e 568 estão as modificações introduzidas nos actos IV e 
V. Quanto à sua tradução, conclui Manuel de Figueiredo, p.568: « (...) Estas são as mudanças essenciais que fiz 
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no Poema; as que caiam debaixo da pena são a cada passo: a Uberdade com que Corneille traduziu Castro, 

permite-me toda neste particular. (...) » 

(170) Idem, ibidem, tomo XII, pp. 576 - 578. Na página 578, observa: « (...) Também li que representando-se em 

Paris o Órfão da China de Voltaire, escreveu este Poeta a um seu amigo e lhe disse:Eu haveria feito os Tártaros 

mais Tártaros, se os Franceses fossem menos Franceses. (...) » Cada pais diU, portanto, as suas própnas regras 

para o teatro. 

(171)1**., ibidem, tomo XII, p.586. A referência a Prévos. e a La Molhe surge na página 587, 

(,72) Idem, ibidem, tomo XII, pp. 586 - 594 , onde iodos estes argument são desenvoividos por Isidoro Soares 

de Ataíde, ainda que algo difusamente, eomo o próprio autor confessa na página 594. 

(173, Idem Mdem. tomo XII, pp. 594-595. Na página 594, Ataíde resume os princípios que nortearam as 

modrficações introduzidas por Manuel de Figueiredo: ,< (...) somente me resta drzer, por não entrar en, mars 

largo exame, que a discreta delicadeza, com que v.m. preparou e tttf. o progresso, a ordem e verosnmlhança 

da Tragédia, bem se deixa ver nas felizes mndanças e correcções que v.m. me fez, mtroduzindo o qne lhe parece 

mais natural ás sitnações, modificando o qne podia ter alguma dureza, e emendando, no que era possível, a 

irregularidade, que lhe descobria.» 

(174) Idem, ibidem, tomo XIII, ve, defiicatorras a «El Rei Nosso Senhor D.José I,. . ao «Illustrissime e 

Excellentissimo Senhor, Ministro do Reino». 

(175, Idem, ibidem.tomo XII., «Ao Leitor», pp. VI, VIII - IX. Na página VI, lé-se: « (...) elegendo um assunto 
, , com qne o famoso Corneille desempenhoo á satrsfação sua os práticos estudos de tantos anos, resurtundo ao 
x l o francês aquele gosto, de qne o rinha prrvado antes a i^orãncia: com qne o grande Voltaire fez admnar 
reproduzrdas no seu poético espirito todas as belezas daquele que até então sejulgavam i^nnávers (...)»». 

(176) Idem, ibidem, tomo XIII, p.XIX. 

(177) Idem, ibidem,tomo XIII, p.XX. 

(178) Idem, iMdem, tomo XIII, pp. 63-65 da «Censura da Tragédia Portuguesa mtitulada Édipo...». 

(179) Idem, ibid™, tomo XII., p.66:« (...) Procedendo o Senhor Manoe, de Figuerredo nesta exclusão com mais 

advertência do que o grande já dito Corneille (...) ». 

(180) Idem, ibidem, tomo XIII. A questão do Coro é discutida pp. 67 - 69. 

(181) Idem, ibidem, tomo XIII, p.70. 
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(182) Idem, ibidem, tomo XIII, p.74. 

(183) Idem, ibidem, tomo XIII, p.74. 

(184) Idem, ibidem, tomo XIII, p.77. 

(185) Idem, ibidem, tomo XIII, p.81. 

(186) Idem, ibidem, tomo XIII, p. 85. 

(187) Idem, ibidem, tomo XIII, p.91. 

(188) Idem, ibidem, tomo XIII, p.97: « (...) E que poderia eu dizer nela depois das outras dissertações, em que 

Mr. de la Motte seguiu a parte afirmativa, tendo para si que a consonância das Rimas é afectada e o Presidente 

Bouhier com o famoso Voltaire a negativa ? (...) » 

(189) Idem, ibidem, tomo XIII, pp. 104 -105, 107. Aliás, na página 107, Dacier é mesmo citada por duas 

vezes.A primeira vez diz: « Quand faction est achevée, ce que le Choeur dit ne saurait être trop court, il ne dit 

aussi le plus souvent que deux, ou trois vers. Cela ne va jamais jusqu'à sept, ou huit que quand c est une 

instruction ou une prière.H y a même des pièces qui finissent sans aucun discours du Choeur.» A segunda vez 

nota-« Le Paradis est le premier discours de tout le Choeur (...).fai conservé les propres termes d'Aristote qui se 

sert ici du mot - discours, pour des paroles mises en chant». Na página 108, apresenta também um excerto de 

uma tradução que Dacier fez de Sófocles. 

(190) Idem, ibidem, tomo XIII, pp. 108 - 109. Na página 110, o nosso autor salienta que «a minha Fabula não é 

a de Sófocles, Séneca, Corneille, Voltaire, nem La Motte», referindo-se logo adiante ao «grande Corneille» para 

subhnhar a sua opção pessoal. Aliás, p.l 12, apoia-se no «grande Corneille» e no seu exame do Édipo, falando de 

Sófocles («Pai retranché le nombre des Oracles, qui pourrait être importun, et donner à Oedipe trop de soupçon 

de sa naissance») para mostrar mais um defeito de Racine que, na sua peça, mostra primeiro as causas e só 

depois os efeitos. 

(191) Idem, ibidem, tomo XIII, p.120. Na pagina 121, Figueiredo precisa: « (...) com tudo isto, está que os 

reparos do Senhor José Xavier de Valadares e Sousa até aqui mais parecem uma Apologia às Tragédias de 

Sófocles e Séneca do que uma crítica à minha (...) ». 

(192) Idem, ibidem, tomo XIII, pp. 127-128. 

(193) Idem, ibidem, tomo XIII, p.185. 
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(194) Idem, ibidem, tomo XIII, p.253: « (...) Que cousa mais fácil que copiar? Que há no assunto das belas 
Letras menos dificultoso que o traduzir ? (...)». Na página 254, renova o seu projecto de «instruir deleitando», 
conforme o comentário inteligente que Dacier faz da Poética aristotélica, incluído na página 255. 

(195) Idem, ibjdem, tomo XIII, pp. 255-256, onde Figueiredo regista mais um remoque contra Valadares e 

Sousa: « (...) Esse crédito tão justamente estabelecido faz julgar as diferenças por defeitos, ainda àqueles 

mesmos, que tomariam as semelhanças por furto; sem advertirem quanto é mais fácil imitar do que descobrir 

algum novo caminho (...) ».E repete, p. 260, os «dois impossíveis» que realizou na sua peça, mesmo contra a 

opinião do autor de «I F.sprit de Beaux Arts». 

(196) Idem, ibidem, tomo XIII, pp. 263 - 264. 

(197) Idem, ibidem, tomo XIII, p.265. 

(198) Idem, ibidem, tomo XIII, Igâo Fgmandes feito Homem. No Acto I, cena II, p.279, ridiculariza-se, por 
exemplo, a adopção afrancesada dos termos «Madama» e «Madamusella».Também na comédia O Pássaro 
Bisnau, Acto II, cena VIII, Joaquim diz que sempre ouviu dizer que «os Franceses são os mais polidos». 

(199) Idem, ibidem, tomo XIV, pp. 76-77. 
D a obra Balança Intelectual em nue se pesava o merecimento do verdadeiro Methodo de Estudar, Lisboa, 

Na Off. M., 1752, os excertos em causa são retirados, respectivamente, da página 4 e da página 119.Referimos o 
estudo de Jacinto do Prado Coelho, A musa negra de Pina e Melo e as origens do Pré-romantismo português, 
Lisboa, Classe de Letras, 1962, tomo VIII, sobretudo no essencial da página 127, quando o investigador explica 
a «convergência de tais estímulos com uma tradição lírica pré-existente».António Ferrão, conforme de passagem 
registámos »™ n Poeta Crítico e Moralista Francisco de Pina e de Melo (1695-1773) Apontamentos para a sua, 
bioerafia, Lisboa, Subsídios para a História da Literatura Portuguesa, 1° Estudo, 1938, destrinça as diferentes 
fases deste autor de forma sumária, na página 43: « (...) a inicial - gongórica, mais ou menos pura e conceptista; 
a cultista, atenuada; e a mais naturalista, ou melhor, a mais natural, resulta da influência francesa (...) ». 

Aníbal Pinto de Castro, em Retórica e Teorização literária em Portugal Do Humanismo ao Neoclassicismo, 

Coimbra, Centro de Estudos Românicos, 1973, na página 641, refere uma viagem a França de Pina e de Melo, 

em 1753 / 1754, que lhe terá permitido a «descoberta da moderna literatura francesa». 

(200) CARREIRA, Laureano Martins, r> TPatro g a Censura em Portugal na Segunda Metade do Século XVIII. 

Lisboa, Imprensa Nacional, temas portugueses, 1988, pp. 301, 302.O trabalho mordaz, no sentido em que 

privilegia os laços políticos possíveis e não ditos do dramaturgo português, avalia o comprometimento de 

Figueiredo com o horizonte de censura da Real Mesa Censória. 
Já em 1973, Laureano Carreira evidenciara interesse, ainda que de forma sumária, como ele próprio 

admite quanto ao papel reformador, a nível dramático, de Manuel de Figueiredo, mas sobretudo na relação do 
autor com Molière, no capítulo II. - « L'Epoque de Pombal: a. Manuel de Figueiredo» , da tese Une Adaptation 
Pnrt^aise (1771) du DOM JUAN dejrtglière, Paris, Sorbonne, estudo apresentado no âmbito da IVe Section, 
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Sciences historiques et philologiques, da École Pratique des Hautes Etudes, pp.8-13.Nesta ultima página, o 

investigador conclui sintetizando o espírito da obra de Figueiredo e do seu país: 

« (...) L'agilité de Scapin, hélas!, ne manquait que trop à Figueiredo.Mais la lourdeur de ses pièces a 

peut-être une excuse: la peur qu'il avait de la censure, voire des réactions du public.Figueiiedo n'ignorait pas le 

danger.N'explique-t-il pas qu'il convient d'attribuer certains «défauts» du Misanthrope aux contraintes qui 

entravaient la plume de Molière? Ne fait-il pas, en 1773, cette constatation désolée:« a nenhuma dama seria 

decente em Lisboa repetir o título de algumas das comédias que se representam em Paris, verbi gratia, LeCpçu 

Imaginaire? (...) » 
Deste primeiro estudo de Carreira para a obra publicada pela Imprensa Nacional ressalta uma mudança 

de «parti pris», dado que inicialmente o autor encara as limitações ideológicas e estéticas do dramaturgo como , 

em grande parte, o resultado das pressões da Real Mesa Censória, e, em O Teatro e a Censura em Portugal na 

Sggunda Metade do Século XVIII. o investigador, pelo contrário, persegue a faceta seguidista de Manuel de 

Figueiredo, humilde servidor dos espartilhos nacionais, agente ao serviço da própria Real Mesa. 

(201) FIGUEIREDO, Manuel de, Teatro, tomo VII, «Discurso» que precede a comédia A Velha Garrida, p.V: « 

(...) pareceu-me que a protagonista mais desempenhava o papel de Velha Garrida que o de Mère Coquette (...) ». 

(202) CARREIRA, Laureano M O Teatro e a Censura em Portugal na Segunda Metade do Século XVIII, ed. cit, 

pp. 302-303. 

(203) Idem, ibidem, p. 304, Carreira cita as palavras introdutórias do editor desta colecção no sentido de realçar 

a intenção moralizadora destas traduções, partilhada pelos homens cultos da segunda metade do século XVIII, 

adversários absolutos do dito «teatro de cordeb>. 

(204) Idem, ibidem, p. 306. 

(205) Idem, ibidem, PP- 307-308. Nestas páginas, Carreira confronta a peça portuguesa com o original, 

particularmente no que respeita a cena em que o Notário chega e se não percebe quem é o marido.Também no 

caso de Le Joueur, «o traductor destruiu a coquetaria que se encontra no segundo verso de Regnard», como 

refere o autor na página 309, aspecto que é corrigido na tradução em prosa impressa em 1787. Com efeito, as 

traduções em alexandrinos provam que Figueiredo era um mau poeta, como salienta Coimbra Martins, no 

Djcçionário de Literatura. Porto, L.Figueirinhas, 1978, volume I, pp. 334-335, o seu verso «é uma espécie de 

prosa retorcida, sem naturalidade, nem graça, nem harmonia.» 

(206) Idem, ibjdenL pp. 310 - 311, o autor transcreve a sentença de Lobo da Cunha, de 25 de Agosto de 1775. É 

na página 312 que Carreira adianta a expressiva compatibilidade entre o dramaturgo e a Real Mesa Censória e 

inclui outros pareceres relativos a diversas peças: quanto à Grifaria, Fr. José da Rocha considera que a peça luta 

contra «os arruinados costumes do século», assim como A Mocidade de Sócrates e 0^çredor_ combatem a 

corrupção moral da época. 
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(207) Idem ibidem, pp. 321-322. Nestas páginas, o autor dá conta de uma tradução de OÇid_do Capitão Manoel 
de Sousa, dado que aparece um parecer favorável de Fr.Inácio de S.Caetano, sem que nunca a tenha encontrado. 
Para além desta, acrescenta que conhece duas outras edições, uma impressa na tipografia Rollanchana em 1787 
(inserida na antologia «Theatro Estrangeiro» e que Inocêncio atribui a António José de Paula), e outra impressa 
na oficina de António Gomes em 1794 com o título AAfronta Castigada e o Soberbo^unido e cujo manuscnto 
se encontra na Torre do Tombo. 

(208) Idem, ibidem, PP- 325-326. Do confronto entre o original e a tradução resulta uma boa nota para Manuel 

de Figueiredo que mostra compreender o texto e encontrar correspondência na sua língua. 

(209) Idem, ibidem, pp. 326-327. Carreira nota que «na realidade, depois de ter implorado ao Rei que lhe 

permitisse enclausurar-se num convento para melhor chorar seu pai e seu amante, estas palavras, dirigidas além 

de mais ao Rei, são, para empregarmos uma palavra cara a Manuel de Figueiredo, inverosímeis». Neste caso, o 

paradoxo reside no coração da peça francesa e Figueiredo soube lê-lo. 

(210) Idem, ibidem, P-328. Aqui Carreira observa: « (...) Quanto a Ximena, imprimiu-lhe um carácter 
igualmente choramingas, vingativo (em Corneille ela é justiceira, repare-se), e algo hipócrita, pois é esta a 
impressão que ela dá pronunciando a tirada a que acabamos de nos referir (...) ». Na sequência do que se tem 
desenvolvido neste trabalho, convém interrogar: Será a Chimene de Corneille assim tão justiceira? Aphcar-se-
Ihe-á a designação de «hipócrita»? Chimène é, afinal, mais apaixonada do que justiceira e a sua, dínamos, 
«duplicidade» só refecte o conflito psicológico que vive intensamente. 

(211) Idem ibidenL P..330: « (...) Eis um exemplo: a última tirada do acto III, a cargo de Dom Diogo, passou de 

30 versos para 50! (...) alguns há que se dirigem, como não podia deixar de ser, directamente à formação moral e 

patriótica da juventude (...) ». 

(212) Idem ibidem, p.331. Nesta página, Carreira interroga-se: « (...) O que nos parece paradoxal em Licidas 

Cíntio é que ele reivindica o direito de alterar o texto de Corneille aonde muito bem julgar necessáno, pensando 

sempre ser mais perfeito do que o autor original (...) Será isto uma prova da ingenuidade de Manuel de 

Figueiredo?» 

(213) Idem ibidem, p.331. Aqui Carreira transcreve o parecer emitido pelos censores Santa Marta Lobo da 

Cunha Fr Luís do Monte Carmelo e Fr. José da Rocha. No ano de 1775, data em que a tradução de Cmna.fot 

impressa , a Real Mesa recusou A_Gernênçia^ejrito , OM^U^ic^muomMM^, já recusado em 

1770, ambos dramas de Metastásio. 

(214) IDEM ibidem. Nas páginas 353-356, Carreira confronta a tradução de Cmna_com o original francês. 

Conclui p 353, que Figueiredo «cometeu uma série de contra-sensos, relativamente ao texto de Corneille, e de 

não-sensos em português» e que «procura, através dos subterfúgios da hnguagem poética, anular as investrdas do 

dramaturgo francês contra a tirania». 
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(215) Conforme Teófilo Braga regista em Arcádia Lusitana, Porto, Livraria Chardron, 1899, p.171, Correia 

Garção pode ter morrido em cativeiro, mesmo considerando o seu prestigio nessa Academia abençoada pelo 

poder de Pombal, por ter escrito o monólogo A Fala do Infante D.Pedro que criticaria «a vaidade com que o 

Marquês se esculpira em bronze no pedestal do Terreiro do Paço». Os Távoras foram dizimados pelo suposto 

atentado ao rei. 

(216) CARREIRA, Laureano M., O Teatro e a Censura em Portueal na Segunda Metade do Século XVIII, p.362. 

É nas páginas 363 e 364 que o autor se refere à aderência desta obra teatral com a Religião e o Estado e 

desenvolve os argumentos sobre a inibição quanto ao amor, o que constitui uma autocensura tão ou mais 

coerciva do que a da Real Mesa. 

(217) BÉNICHOU, Paul, Morales du grand siècle, Paris, Gallimard, idées, p. 299. 

(218) Idem, ibidem, p.365. Nesta página, Carreira transcreve esta passagem das Obras Póstumas, volume II, 

p.183. Na página 366, o autor nota:« Com efeito, a identificação de Manuel de Figueiredo com a filosofia 

política oficial é mais profunda do que se pode imaginar numa primeira análise. Esta identificação vem já, de 

resto, das reuniões da Arcádia Olissiponense nos tempos em que esta era a guarda-avançada da ideologia 

pombalina.» 

(219) A partir do que Figueiredo diz nas páginas VII, VIII e XI do tomo XII do seu Teatro: « (...) Acabando de 
escrever 16 ou 18 dramas para o nosso teatro (...) recebi a ordem para escrever estes e os assuntos», e «com os 
títulos, que se me deram, para estas fábulas e as suas ainda que sucintas explicações» não se pode concluir 
obrigatoriamente que o dramaturgo recebia encomendas políticas para as suas peças. É possível, por exemplo, 
pensar que muitas sugestões ou «ordens» podiam decorrer das sesssões arcádicas onde Figueiredo tinha a 
responsabilidade de desempenhar o papel de restaurador do teatro nacional. A posição de Laureano Carreira, 
exposta na página 367 da obra supra-citada, poderá revelar-se exagerada ou até mais precisamente deslocada no 
sentido em que a concepção romântica do autor rebelde em termos políticos ainda não participava da 
mentalidade ao tempo. É certo que não se está, e isso é bom de ver, em presença de um autor arrojado nas ideias 
ou nas formas, e portanto, afigura-se ainda mais descabido exigir a um tal dramaturgo, funcionário e 
envelhecido, uma centelha que seja de polémica. Não se tratará antes de uma conformidade do escritor com o 
poder, a tal vontade de «plaire» que Molière também visava, ainda que por caminhos menos óbvios e num pais 
bem mais multifacetado, do que uma obediência «tout court», ao contrário do que Carreira afirma, ainda na 
página 367, quando diz: «Com efeito, Licidas Cíntio parece indicar que não só as peças lhe foram 
encomendadas, como também que os próprios temas lhe foram sugeridos»? 

(220) CARREIRA, Laureano M., OTeatro e a OasuamPadasdna.Sr.Piinda Metade do Sée^kXVIIL ed. 
cit., p.371. Nesta página, Carreira afirma, no entanto, que Figueiredo «sem jamais ter ultrapassado os Pirinéus, 
(...) é certamente um dos homens mais estrangeirados do Portugal oitocentista, ainda que ele próprio diga 
combatê-los» Não é também verdade, e refutando o que Laureano Carreira nota nas páginas 371 e 372 da obra já 
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citada, que os seus colegas da Arcádia como os censores da Real Mesa o tenham sempre elogiado. Senão 

vejamos, pelo menos, o que se passou com o seu Edjpo e o silêncio embaraçado dos seus companheiros, aquando 

da crítica da sua peça. De resto, só a «conveniência moral» dos seus dramas e a sua tão trabalhada 

«regularidade» lhe haviam de merecer os aplausos dos censores... 

Estabelecer, ainda , uma relação entre o silenciamento da sua escrita em 1777 com a morte do Marquês 

de Pombal poderá ser igualmente forçado e é caso para se perguntar se os respectivos desfcs de transformação do 

futuro nacional não os separava mais, profundamente, do que os aproximava? Aliás, cumpre dizer a Laureano 

Carreira que Isidoro Soares de Ataíde talvez não seja bem a «classe intelectual da época», mas sim um daqueles 

caros e indesejáveis amigos inevitavelmente elogiosos que sempre há (e que adormecem enquanto Figueiredo 

lhes lia os seus dramas «de embalar», dizendo que fechavam os olhos para apurar a concentração). Figueiredo 

bem o sabia, honra lhe seja feita... 

(221) BARATA, José de Oliveira, op. cit., p.334. Neste trabalho, o autor acrescenta ainda:« (...)No caso de 

Manuel de Figueiredo esta filiação tardo-barroca não pode, ou não soube, recolher a profundidade de um debate 

que os «enciclopedistas»tinham iniciado e cujo desenvolvimento, esse sim, é já um seguro indicador das 

primeiras pulsões de um «individuaUsmo pré-romântico...» 

(222) FIGUEIREDO, Fidelino de, História da Critica Literária em Portugal, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 

1917, 2a edição, página 94, onde o estudioso salienta ainda: « (...) Quanto a nós, mais que as conclusões, é o 

processo que a elas conduziu Figueiredo, que merece apreço, por envolver Uberdade e flexibilidade de espírito, 

num tempo em que se patenteia a mais severa e rígida obediência às poéticas (...). O autor sublinha também as 

grandes qualidades de crítico dramático em Manuel de Figueiredo. 

Ver igualmente FIGUEIREDO, Fidelino de, História da Literatura Clássica, Lisboa, Livraria Clássica Ed., 

1921, p.294. Na página 293, o eminente estudioso afirma acerca deste dramaturgo:« (...) Sem ter recebido em 

partilha grandes favores das Musas, vive, porém, de 1725 a 1804 e escreve na época em que o teatro clássico 

francês, de Racine a Voltaire, a Arnaud, nos doutrina e inspira (...) ». 

(223)CIDADE, Hernâni, T.ições de Cultura g Literatura Portuguesa. Coimbra, Coimbra Ed,, 1948, 2o volume, 

capítulo VI: « A realidade na literatura neoclássica», p.294. 

(224)BRAGA, Teófilo, A Arcádia Lusitana, Porto, Livraria Chardron, 1899, pp. 546-547. Na página 525, 

Teófilo explica que Figueiredo é um Pneta em Anos de Prosa, conforme o título da sua própia comédia , já que 

teve «a infelicidade de escrever em uma época de forte reacção clássica contra as imitações inscientes da 

comédia espanhola e italiana e quando estava no maior prestígio a Ópera exibida com os aparatosos espectáculos 

da cenografia.» 

(225) Ver nota 5. 

(226) FIGUEIREDO, Manuel de, Theatro, éd. cit., tomo XIV, p. 76. 
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AS TRADUÇÕES FRANCESAS DE MANUEL DE FIGUEIREDO: 
para uma sociologia da «nacionalização» dramática 

« Se eu pudesse ter o género humano em tão 

pequeno conceito, que chegasse ainda o meu amor 

próprio a persuadir-me de que haveria hoje alguém 

no mundo, que não só cotejasse a traducção com o 

original, mas que meditasse sobre o fundamento 

das mudanças. (...) » 

Manuel de Figueiredo 
in Theatro, tomo VII, «Discurso», A Velha Garrida 
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Le Joueur de Regnard: O Jo2ador de Manuel de Figueiredo 

Comédia capaz de competir com as melhores produções cómicas de Molière, no juízo 
avisado de Manuel de Figueiredo que acaba por nelas ver a superioridade do dramaturgo 
francês, O Jogador constitui mais um esforço no sentido de libertar o teatro do cómico bufão, 
do «ridiculo conhecido, e ridiculizado», o que exclui «o ndiculo que se não conhece, (...) o 
que está no Homem quando elle cuida que o terião por tal senão fizesse o que o ridiculiza» 
(1) Particularmente útil no contexto teatral português em que «o Povo ainda tem a isca dos 
Entremezes, e o visco dos salteadores», inimigos da verosimilhança, mais uma vez aprendida 
nas «Ré^úor^£Mm^> do Abbé du Bos, esta tradução oferece, segundo o reparo do 
próprio Figueiredo, uma importante reflexão sobre o ridículo, para além da tradicional 
respeitabilidade, da velhice, a propósito da «Scena, em que Heitor ridiculiza a Geronte», seu 
pai. Na verdade, se choca o realismo com que os novos mal suportam os conselhos dos 
velhos, só por si fisicamente cómicos nas rugas e no andar outra vez pueril, dever-se-á 
compreender que, dentro de certos limites, «hum espectáculo, onde tudo deve ser riso, tem a 
raiz na moral mais Christã, e mais austera» (2). À semelhança de Molière, na aproxrmaçao 
sugerida pelo nosso dramaturgo, o criador nacional purgará o seu país dos «ridículos», como 
a França se viu livre dos «Pedantes, Marquezes, Femmes Savantes, Précieuses ridicules», 
sem que conseguisse «comer os fígados, e beber o sangue a Molière», sobranceiro como «o 
primeiro Poeta Cómico, que por systema tratou de menor a acceitação, e o riso do púbhco» 

em Portugal (3) 
É interessante sublinhar que as únicas reflexões desenvolvidas por Figueiredo acerca 

desta comédia nada têm a ver com a temática central de OJogador, (de resto 
inequivocamente apontada pelo seu título e gozando de uma grande actuahdade na 
viciosidade setecentista nacional), mas, muito secundariamente, se concentram na 
ridicularização do velho pai pelo filho, ainda jovem, e no distanciamento progressa entre 
amos e criados na sociedade portuguesa, para além das permanentes considerações sobre a 
necessidade de o teatro ser progressivamente verosímil, contra uma desgraçada tradição 
teatral portuguesa. Ainda que salvaguardando a moralização fundamental, e esta 
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evidentemente se relaciona com a necessidade de prevenir a juventude contra tal vício, apesar 
de nada adiantar sobre o avançar de tal paixão na nossa sociedade de Setecentos, Manuel de 
Figueiredo afasta-se da tradição crítica sobre Le Joueur de Jean-François Regnard que 
sublinha sobretudo uma sua análise em função de uma psicologia do jogador e de um retrato 
de costumes (4). O tradutor nada comenta sobre a cupidez do amante aliada à febre do jogo 
que o leva a vender o retrato em brilhantes da noiva, antecipação simbólica da futura venda 
da própria mulher, atingida, qual escândalo, nas misérias irreparáveis e sucessivas de um tal 
automatismo. Nada refere, ainda, sobre as pregações contra tal mal, das medidas régias para 
conter tal dissolução, ou da proporção que tal ruína dos costumes foi tomando em Portugal. 

No entanto, a actual introdução crítica de John Dunkley à edição desta comédia de 
Regnard esclarece em muito a selecção do dramaturgo português: por um lado, «Le Joueur 
tient à la fois de la comédie de moeurs et de la comédie de caractère» o que interessa ao 
dramaturgo português, explorador das novas veredas dramáticas e da sua específica evolução 
francesa, em que, aliás, a figura do jogador vinha tendo certo desenvolvimento dramático; 
depois, trata-se, apesar de tudo, de um «libertin de petite envergure», capaz somente de 
delitos médios, o que agradará ao moderadíssimo Manuel de Figueiredo e não há-de chocar o 
ameno meio português; finalmente, os criados desempenham aqui relevantes papéis cómicos, 
passíveis de despertar o entusiamo nacional muito apegado à presença dos «graciosos» (5). 

Genericamente, o dramaturgo português revela-se um tradutor rigoroso, implicando, 
como bem se entenderá, um reconhecimento dos contextos específicos da sociedade do seu 
tempo, que hão-de justificar sensíveis alterações em relação ao original de Regnard. Se 
Figueiredo não transporta a cena para Lisboa, mantendo-a em Paris, é certamente porque se 
concentra em reforçar o preconceito de que o pecado não só mora lá, como é de lá 
importado. Porém, é duvidoso que o «hôtel garni» francês corresponda à «casa de pasto» em 
que, com pertinência assinalável, íks personagens têm uma linguagem menos cuidada do que 
a dos seus equivalentes, em Le Joueur. Ainda que na primeira fala do criado Heitor, por 
exemplo, Figueiredo evite a sugestão da bebedeira, na volúpia sonhada da riqueza, talvez 
para não sugerir maus comportamentos, o certo é que desdobra o discurso francês em 
inutilidades cómicas de agressividade popularenga e colorido linguístico algo enjoativo, 
(felizmente poucas vezes repetido nesta versão): 

«( . . . ) 

Je deviendrais un jour aussi gras que mon maître. 
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raurais un bon carosse, à ressorts bien lians; 
De ma rotondité j'emplirais le dedans. 
Il n'est que ce métier pour brusquer la fortune, 
Et tel change de meuble et d'habit chaque lune, 
Qui, Jasmin autrefois, d'un drap du seau couvert, 
Bornoit sa garde-robe à son justau-corps vert. 
Quelqu'un vient.Si matin, Nerine, qui t'envoyé? 

(...) » 

cf. 

Bem comido, anafado; caçando sem reclamo, 
E quem sabe... talvez mais rico que seu Amo. 
Que carrinho eu teria de hum balanço estupendo; 
E repimpado nelle ou de trote, ou correndo 
Encheria de lama, e atropelaria 
Todo o villão, que roda nesses da padaria. 
He tudo o mais andar sempre á maçã do chão. 
Mudara de vestidos não só co'a estação, 
Mas com Luas, e quartos, como esse Benjamim, 
Que ha seis mezes não tinha mais fato do camim. 
Mas quem temos? Nerino! Escritinho, ou peor? 

(...) »(6) 

Como que entrando a matar, isto é, a ceder desde logo ao gosto mais fácil do público 
nacional, Manuel de Figueiredo dissolve em seguida, quase até à incompreensão, a sugestão 
da nudez de Valério, - «Voudrois-tu voir mon maistre in naturalibus? -, usada pelo criado 
para evitar que Nérine, por sua vez criada de Angélique, apaixonada do jogador, surpreenda 
o seu amo dormindo, depois de uma noite inteira, habitual, de jogatina (7). 

Na atribuição tradicional da razão ao sexo masculino e do coração ao feminino, por 

parte de Hector, o tradutor parece arrevesar a clareza do discurso, no sentido de 

coloquializar a linguagem dos criados nacionais, quando, afinal, o rídiculo do amor enquanto 

«febre intermitente» seria suficiente: 
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« (...) 

Et nous avons ramour.Tu sçais que d'ordinaire, 

Quand 1' amour veut parler, la raison doit se taire; 

Dans les femmes, s'entend. 
(•••) » 

cf. 

« ( - ) 

E nós Amor, que he barro! quando á razão não toca. 

Querendo Amor fallar; mais que tapar a boca. 

No teu sexo, se entende. 
(-.)» (8) 

Ainda, enquanto que, no original, Nérine revela imediatamente que o retrato prometido 
por sua ama a Valère há-de ser de Dorante, seu tio e seu rival, o tradutor prefere dizer 
simplesmente que «outro o há-de possuir», mantendo algum suspense. Por outro lado, se 
Regnard explica as razões da vida do jovem fora da casa paterna, notando que «si monsieur 
son père avoit voulu sortir» e que «ces pères bien souvent sont obstinez en diable», 
Figueiredo vai mais longe: se vive no «hôtel garni», «he por pedillo assim a criação 
moderna», pois que «estes Pais, ás vezes, também são muito Pais», e não ousando sequer 
qualificá-los de obstinados (9). Num momento seguinte, não só introduz o calão da 
«ameijoada», para além da sugestão de infidelidade, como antecipa uma moral deduzida, mas 
realmente ausente na peça francesa: 

« (.-) 
Nérine 

(...) et je vais de ce pas 

Dire ce que je vois, avertir ma maîtresse 
Que Valère toujours est faux dans sa promesse, 
Qu'il ne sera jamais digne de ses amours, 
Qu'il a joué, qu'il joue, et qu'il jouera toujours. 

Adieu. 
( - ) » 
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cf. 

« ( ■ ■ • ) 

Nerina 
(...) e eu vou desde agora 

Fazerlhe guerra aberta: antes de meia hora 

Hade saber minha ama da sua ameijoada; 
E de hoje por diante não lhe heide encobrir nada. 

Valério helhe infiel: eterno jogador; 

Como hade ella emendallo; se lhe não tem amor? 

A Deos. 
(...)» 0°) 

Más, a propósito das relações entre senhores e criados, se da parte de Nérine se constata 
uma fidelidade activa, adjuvante, para com Angélique, seguramente merecida por esta última, 
o certo é que o amo português é bem mais rude do que o seu correspondente francês que se 
limita a «jurer entre ses dents» o que Valério realmente grita, evidenciando a má formação do 
jogador e, porventura, uma tipologia de comportamentos bem portuguesa, a este nível: 

Hector 

Il jure entre ses dents. 
Valère 

Hé bien, me faudratil attendre encore longtemps? 

(...) » 

cf. 

Heitor 
Está desesperado. 

Valério 
Acabas? Vens, maldito? Que soma! Que criado! 

(.)» (11) 
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É igualmente curioso que a palavra «diable», de resto repetida na peça de Regnard, seja 

omitida na tradução, certamente por um qualquer pudor religioso, quando, afinal, a sua 

associação com o jogo é até bastante expressiva: 

Hector 
Las de dormir, Monsieur? Hé! je me donne au 

diable; 

Je n y ay pas eu le temps d'oster mon jusf au corps. 

( - ) 

Il a le diable au corps. 

(...) » 

cf. 
« ( - ) 

Heitor 
Já podre de dormir! vem a tempo a matraca: 
Pois nem sequer o tive de tirar a casaca; 

(...) 
Tresvaria, coitado. 

(.-)» (12) 

Acrescentar ridículo ao original francês, e note-se de tipo mais vulgar, parece ser uma 

permanente preocupação do tradutor: se Hector exclama «Comme l'argent rend tendre!,* 

dado que o amo o abraça depois de ele ter conseguido uma quantia junto da usurária, Heitor 

vai mais longe: «Muito meigo é o dinheiro. Far-me-hia elle bonito!» (13).Também a tradução 

que quer caracterizar a «Comtesse», «prude et coquette», irmã de Angélique e alternativa 

amorosa para Valère em caso de bancarrota, é difícil e perde, a um tempo, por literalidade e 

por afastamento: 

«( . . . ) 

Hector 
C'est dans son caractere une espèce parfaite. 
Un ambigu nouveau de prude et de coquette, 
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Qui croit mettre les coeurs à contribution 
Et qui veut épouser: c'est là sa passion. 

(...) » 

cf. 

« (•••) 

Heitor 
Ella na sua espécie he caracter perfeito. 
He hum novo ambiguo de sério, e contrafeito; 
Que crê que os corações põe em contribuição. 
E sahir da viuvez he toda a sua paixão. 

(...) » (H) 

«Libertinage» é uma palavra que refere uma realidade complexa e perigosa, do ponto de 

vista do universo de influência francesa, e é evitada pelo tradutor que a reduz a «tal vida, e tal 

desordem», mas «tous les lanquenets» frequentados pelo jogador saem ampliados no horror 

que devem suscitar, em Português: «esses bordéis do jogo, / Que para a mocidade são peste, 

guerra, e fogo» (15). Na mesma cena, Heitor desdobra as sóbrias explicações de Hector ao 

pai encolerizado, certamente para obter um reforço moral de servidor impotente para a 

regeneração de seu amo: 

«(...) 

Hector 
C'est bien fait.Ces joueurs qui couvent la fortune, 
Dans leurs dérèglements, ressemblent à la lune, 
Se couchant le matin et se levant le soir. 

(...) » 

cf. 

« ( - ) 

Heitor 
Bem lhes importa a elles que durma, ou que rebente 
( Malditos jogadores) ou coma pobre gente. 
Andou como hum Catão pondo-o no olho da rua: 
Nestas suas desordens são o retrato da Lua; 
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Deitando-se alto dia, levantando-se à noite, 
Não sou homem, que o louve, Senhor, nem que o açoite. 

Dou-lhe de quando em quando tamanho repellão. 
(...)» (16) 

A cólera, a ameaça de vir a deserdar o filho é, contudo, amenizada no texto de Manuel 
de Figueiredo, quando o pai lhe pergunta, como que numa inesperada explosão de ternura: 
«Não deixareis tal vida, filho do coração?».Este «débordement» paternal, ausente no texto 
francês, parece ser uma erupção portuguesa, muito própria de certa afectividade de Manuel 
de Figueiredo, e contrasta com a firme indignação, mais coerente ( dir-se-ia fria? ) do pai 

francês (17). 
Importa igualmente salientar que o registo da tradução pode ser coloquial ao ponto de 

introduzir uma comicidade ausente no original, convertendo até o que tem uma certa 

integridade em algo de ridículo, serôdio e até grosseiro: Valère confessa ao pai que o tio 

«pour elle a fame blessée», mas Valério reformula e nota «como elle anda louquinho / Por 

ella», replicando Geronte «E tanto, que ficará mui anjinho, / Se vós a receberes. Diz que vo-

la sacou» (18). 
Quando no Acto II, cena I, a inefável Nérine tenta prevenir Angélique contra os falsos 

avanços de Valère, simulando todos as previsíveis excentricidades do seu serviço amoroso, 
Figueiredo traduz também por excesso, mas com felicidade, já que essa extremização 
procurada por Nérine resulta ainda mais sugestiva e premente no discurso traduzido: 

«( . . . ) 

S'il venoit à Y instant, 

Avec cet air flatteur, soumis, insinuant, 
Que vous luy connoissez, que d'un ton pathétique 

Elle se met à ses pieds. 
Il vous dit à vos pieds: (...)» 

cf. 

« (...) Se elle agora chegasse 

( Que falso, e lisonjeiro! ) mui triste, e se botasse 
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De repente a seus pés, soluçando, e choroso; 

E redobrado hum pouco, no seu tom mavioso 

Dissesse: (...) y> 

Inexcedíveis no efeito de autêntica representação, a exclamação intercalada, o acento 

sobre a tristeza radical em que se perde a tónica francesa da galanteria ( certamente menos 

convicente na nossa tradição), complementados pela intensidade de dois gerúndios ululantes 

e pela delicadeza, inventada por Figueiredo, da vénia que se confunde com a humilhação, 

garantem uma expressividade singular. A própria tradução do discurso amoroso particulariza 

um código sentimental à portuguesa, mais redundante, mais melado, que serve, aliás, 

perfeitamente a intenção profiláctica de Nerina: 

« (...) Non, charmante Angélique, 
Je ne veux opposer à tout votre courroux 
Qu'un seul mot: je vous aime et je n'aime que vous. 
Votre âme en ma faveur n'est elle point émeue? 
Vous ne me dites rien; vous détournez la veue. 

Elle se relève. 
Vous voulez donc ma mort? Il faut vous contenter. 

(...) » 

cf. 

« (...) Bella Angelica, minha alma, meus amores! 
Contradizer não quero, oppôr a seus furores 
Mais do que huma palavra... Angelica! Meu bem! 
Eu sou de Vossê todo... todo, de mais ninguém... 
Inda se não commove? Pôde tratar-me assim? 
Vossê não me diz nada! Tira os olhos de mim! 
Se quer a minha morte? Morrerei...morrerei. 

(...) » 

(19) 
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De resto, o tradutor não perde a oportunidade de identificar Valère com um «Cómico», 

verdadeiro actor de comédia, «falso, sem fé, nem lei,  explorando, seguramente com muito 

rendimento, os preconceitos associados à gente do teatro , qualificações de dedução possível 

( Valère baterá com a cabeça num fogão de sala, arrancarseá uma madeixa de cabelo, não 

seu, bem entendido ), mas realmente ausentes, no original. 
Um outro aspecto de nacionalização, conjunturalmente muito oportuna, consiste em 

introduzir francesismos na fala do Marquês, figura de algum modo equivalente à dos «petits 
marquis» de Molière, arrogante e superficial, para caracterizar a vaidade deste tipo social: 

Boa graça, Condessa, não he nada o Marquez: 
Mas sem me fatigar ( não he pelo eu dizer) 
Ao pé do Sexo sei, seime tirar $ offer. 
Ah! Santo Deos, que Dama! He Dafiie, he Dorinda? 

(...) » 

Por outro lado, o tradutor retira a «formule de politesse» francesa, a galanteria, «quel 

est cet admirable objet», e ainda certa elegância na gabarolice, resultando a fala portuguesa 

mais desajeitada e leviana: 

«( . . . ) 

Oh! point du tout, je suis vôtre humble serviteur. 
Mais, à vous parler net, sans que F esprit fatigue, 
Près du sexe je sçais me démesler d'intrigue. 
Ah! juste ciel! quel est cet admirable objet?» 

( ■ ■ • ) » 

(20) 

Com efeito, o elogio que o Marquez faz de Angélique despromove grandemente a 

galanteria francesa até à grosseria, e aqui custa admitir que se trata de mais uma expressão 

nacionalizadora do comportamento social: 

« (•••) 

242 



Vôtre soeur! Vraiment, c'est fort bien fait. 
Je vous sçais gré d'avoir une soeur aussi belle. 
On la prendroit, parbleu, pour vôtre soeur jumelle. 

(...) » 

cf. 

Irmã! Mata, cega de linda. 
Teve muito bom gosto.Que corpo, que ar, que fêmea. 
Qualquer cego a tomará por sua Irmã gémea. 

(•••)» (21) 

O tradutor transporta uma evolução que pertence à cena VI do acto II, no original de 
Regnard, para a cena anterior, certamente por considerar a cena V, na simples aproximação 
de Valère que vem namorar perdidamente a Comtesse, pouco picante. Assim, inclui o 
julgamento desta «prude», viúva experiente, sobre a timidez e o respeito de todo o homem 
verdadeiramente apaixonado, iniciando a cena VI em cheio com a entrevista de ambos ( 22). 

Uma outra particularidade curiosa da tradução de Manuel de Figueiredo consiste no 

apagamento da palavra «juif», identificada com a prática da usura e referindo um complexo 

português terrível nesta matéria, quando Hector lamenta a falta de cabeça do seu amo, capaz 

de entregar à gananciosa Madame de La Ressource - a quem chama impressionantemente 

«Mai dos desgraçados», caído até na miséria dos afectos - o retrato em brilhantes da sua 

prometida: 

«( . . . ) 

Adieu, juif le plus juif qui soit dans tout Paris. 
Vous faites-là, Monsieur, une action inique. 

(•••) » 

cf. 

« (•••) 

Vai-te, que es a mais sórdida da tua profissão. 
Que vergonha, se o caso, Senhor, se faz notório? 

(...) » (23) 
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Esta omissão repete-se no acto III, cena II, quando Hector faz a Geronte, pai de seu amo, 

o rol das dívidas do filho para que ele as pague, deixando, contudo, que o nome hebraico 

actue sugestivamente, mas com a cautela de lhe não chamar judeu, porventura agravada pela 

alternativa de o designar de «usureiro de religião»: 

« (•••) 

Secondement: il doit à Jeremie Aaron, 

Usurier de mestier, juif de religion... 
(...) » 

cf. 

« (...) 

Item deve ao senhor Jeremias Arão 
Usureiro de Officio, e de Religião. 

(...) » (24) 

Na cena seguinte, Hector refere-se a <dsaac de La Serre», «ce banquier si fameux», mas o 

tradutor alivia a sobrecarga hebraica dos nomes e propõe um inócuo «Don Juan de la Serra», 

«o Negociante mais rico, mais famoso», quem sabe o pecador mais reputado que se levanta 

no imaginário do público (25). 
Não se poderá deixar igualmente de sublinhar que a preocupação quanto ao que é 

correcto, no discurso francês, se dissolve no risco simples de Valère poder vir a ser 
descoberto: o que é uma questão de ética, de fundo, no texto de Regnard, reduz-se a uma 
mera preocupação de salvaguarda das aparências, no contexto português. Na mesma linha, é 
da total responsabilidade do tradutor a quase sentença, antifeminina?, na boca de um Dorante 
sensatamente conformado, sábio no comedimento e exemplar na persistência: «Quem diz 
mulher, diz inconstância». Um tal preconceito, pelo menos assim explicitado, não pode ser 

atribuído a Regnard (26). 
De igual modo, o universo ideológico e existencial da «libertinage» é evitado pelo 

tradutor para caracterizar o jogador que se confessa apaixonado, mas incompatível com as 
obrigações e a fixidez do casamento, porque «j'aime la liberté». Manuel de Figueiredo fica-se 
pela «dissolução», palavra menos rica de sugestões, ainda que mantenha na tradução o gosto 
libertino pela ópera, pela comédia e pela voluptuosa vida de salão(27). Afigura-se ainda 
muito pudico, implacável até na tradicional moralidade das famílias numerosas, ao recusar o 
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comentário cómico do criado, e por isso mesmo desculpável, que pergunta ao alfaiate por 

que é que ele não pára de fazer filhos, a ele que vem procurar receber o que lhe devem para 

pagar as despesas do casamento de uma filha: 

« (•••) 
Et de quoi diable aussi du métier dont vous estes, 

Vous avisez-vous là de faire des enfans? 

Faites-moy des habits. 
(...) » 

cf. 

Olha o diacho do homem! Vossê he Alfaiate, 

Ou he Imaginário? Ninguém quer trabalhar 

Já pelo seu officio. 
(...) » (28) 

A Nerina de Figueiredo é mais veemente do que a francesa na indignação perante o 
insistente amor da sua senhora; o discurso original que denuncia sobretudo a «mollesse» de 
Angélique, com a sua «indigne tendresse» por um viciado no jogo, dá lugar a um conjunto de 
exclamações contra a «solução vergonhosa (...) que me dá!», contra «aquelle jogador, que 
jogou a mulher!» - argumento máximo -, desgraçada nas suas mãos (29). 

A propósito do elogio das máximas de Séneca que «rendent l'homme brutal maistre des 

passions», e apesar de Hector saber que o filósofo era de Roma e não de Paris, o tradutor 

introduz uma crítica aos «livros Francezes», rápidos formadores de «Doutores», numa atitude 

clara de militância contra certa superficialidade cultural, de moda francesa: 

« (•••) 

Heitor 
Estes livros Francezes tem esse dom, Senhor! 
E eu fui com o tal Seneca desmammado: 
E he com tudo quanto no fim me tenho achado. 

(...) » 

cf. 
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Hector 
Oui, Monsieur, je sçaurai tout Seneque par coeur. 

(...)» (30) 

Quando no fim do Acto IV Geronte se regozija pela recuperação do seu filho, graças 

aos seus cuidados paternais, não escondendo a sua felicidade, Manuel de Figueiredo é muito 

didáctico na orientação do papel familiar face ao filho perdido, sublinha demasiadamente o 

mérito do pai nesta vitória e a tristeza da sua condição natural, integrando um conjunto de 

pormenores não negligenciáveis, dado que alteram a filosofia e a sobriedade do discurso de 

Regnard: 

« (.-) 

Graces au ciel, mon fils est dans le bon chemin. 
Par mes soins paternels, il surmonte la pente 
Où r entraînoit du jeu la passion ardente. 
Ah! qu un père est heureux qui voit en un moment 
Un cher fils revenu de son égarement. 

(...) » 

cf. 

« ( - ) 
Graças a Deos que vejo meu Filho no caminho 

Direito. Os paternaes desvelos e cuidados 
Não forão, como de outras, desta vez mallogrados. 
Triunfarão por fim; mal o cuidou ninguém, 
Da infernal paixão: mas eu portei-me bem. 
Triste cousa he ser Pai! Porem nenhum mortal 
Tem no mundo prazer, satisfação igual 
A daquelle, que vê num filho amaldiçoado, 
Quando menos o espera, hum filho abençoado. 

(...)» (31) 
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Finalmente, no último acto, cena VI, vem à luz o crime capital de Valère: a usurária 

exibe o duplamente valioso retrato de Angélique para tratar de o vender e, entre os gritos 

horrorizados de Nérine, a noiva toma consciência do futuro infeliz que Valère lhe garante. 

Se, no original, Dorante não deixa de intervir, aproveitando inteligentemente a oportunidade 

de se destacar na sua integridade, a tradução promove-o para além da própria vontade de 

resgatar a Madame La Ressource a imagem da donzela traída, atribuindo-lhe a solene 

sentença: 

Inda que eu me vendesse. 

(...) » (32) 

A última cena há-de premiar o pretendente honesto, mais irónico e fino em francês, 

mais óbvio em português; Geronte abençoa o filho redimido, «Deus queira abençoallo», 

numa atitude religiosa ausente na peça francesa, e felicita Dorante pela sua resignação e bom 

senso, porquanto uma tal união não se lhe adequava. Regnard e Manuel de Figueiredo 

registam reacções diferentes a este aparente desenlace: 

«( . . . ) 

Il est vray. 
(...) » 

cf. 

« ( - ) 
Tem duvida. 

(...) » (33) 

A tradução abre já a possibilidade de uma inversão dos acontecimentos e torna, desta 
forma, o impacto menor. É evidente, no entanto, que o Dorante português foi muito mais 
humilhado, pois o irmão referiu-se claramente à sua idade, incompatível com a frescura de 
Angelica, enquanto que, no original, a expressão da inconveniência é muito mais discreta: 

«( . . . ) 

Et F hymen de madame, à vous en parler net, 
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N'estoit en vérité point du tout vostre fait. 
(...) » 

cf. 

Que a dizer a verdade, as graças de Madama 

Perdião muito à luz morta da vossa chamma. 

(.-)» (34) 

De imediato, Angélique vai confessar que caiu em si e que «a favor de seu tio fez razão a 

mudança». Neste quadro, Geronte, furioso, pede satisfações a Hector que, tanto no original 

como na tradução, explode de revolta, mas na última dá lugar ao mau gosto: 

« (•••) 

Oh, par ma foy, je n ose; 
Ce récit est trop triste en vers ainsi qu en prose. 

(...) » 

cf. 

«( . . . ) 

Conselheiro, inda não: 
Mas além de ser triste, he grande a relação. 
Hão-de têlla por cáustico, e como o auditório 
Já sabe o conteúdo, chamar-lhe-ha vomitório. 

(...) » (35) 

E é mais uma vez tal a doçura do pai nacional que, mesmo depois de deserdar e 

amaldiçoar o filho, à semelhança do francês, ainda consegue despedi-lo com Deus na boca, 

como que afirmando uma particular afectividade portuguesa: 

« C.) 
Je ne veux plus te voir après cette action 
Et te donne cent fois ma malediction. 

( . . . )» 

cf. 

«( . . . ) 

248 



Levar-te-hei huma injuria; se me chamares Pai. 
Tomalá a maldição.E vai com Deos: vai.vai. 

(.-)» (36) 

Também o derradeiro insulto de Hector dirigido à usurária é bem mais violento e 
adequado, no original, já que, na tradução, se dissolve numa morna latinada exorcista, 
deslocada em termos de registo linguístico, mesmo considerando que, a seguir, o criado se 
refugia insolitamente ( e denotando natural ignorância) nas leituras resignadoras de Séneca: 

« (•••) 
Adieu, tison d'enfer, fesse-matieu femelle. 

(...) » 

cf. 

« (•••) 
Vai-te causa causarum das nossas aflições. 

(.-)» (37) 

Genericamente, poder-se-á concluir que a maior virtude de Manuel de Figueiredo, 
enquanto tradutor de Regnard, pode ser também a sua maior fraqueza, isto é, ao tentar 
adequar a linguagem e as atitudes ao contexto nacional, nas suas exigências culturais, sociais 
e até religiosas ( nem sempre das mais interessantes), com esforço e sucesso apreciáveis, cede 
à facilidade de um cómico por vezes vulgar e de um desinteressante excesso de linguagem, 
dirigidos, convenhamos, a um público bem menos fino do que aquele que aplaudira 
longamente Regnard nos teatros de Paris. 
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NOTAS: 

N.B: Sempre que se trate de avaliar traduções, cf. passará a significar, nesta tese, o confronto entre texto de 

partida e texto de chegada. 

(1) FIGUEIREDO, Manuel de, Theatro, Lisboa, Na Impressão Regia, armo de 1805, Por Ordem Superior, tomo 

VII, «O Jogador.Comedia», «Discurso», pp. 155-156: 

Mas será possivel metter-se na cabeça a certas gentes, que hum espectáculo, onde tudo 

deve ser riso, tem a raiz na moral mais Christã, e mais austera? Que deve não apartar os 

olhos, nem por hum instante, da observância da Lei, das máximas, da honra, e dos bons 

costumes; quando os primeiros, a quem isso não lembra, são áquelles que fazem as Come

dias? 
Algum Poeta virá, que saiba persuadillo. Entretanto direi que seria bom não metter bu

fões nas Comedias; esqueção-se de toda a razão, e de todas as mais razões, fação-no uni
camente porque os não ha. He provérbio ha séculos no Paiz délies: Ya El-Rey no paga bu-

fones. 
Eu bem vejo que lhes parecerá que não pode o Povo agoentar as Comedias sem elles, 

assim como assento em que crê que não poderia viver sem arroz, e bacalháo: mas Moli
ère, que sem questão he o mais gracioso Cómico, não os tem. (...)» 

(2) Idem, ibidem, «O Jogador.Comedia», «Discurso», pp. 159-160: 

« (...) 
Eu hei-de transmittir aos futuros com a mesma precisão, e verdade os costumes do 

meu século, não só pela vaidade de mostrar-lhes que da Nação Portuguesa ( que não 
he a que menos se incha com qualquer sorte de applauso, ou de brilhante falso, e vul
gar he que sahio o primeiro Poeta Cómico, que por systema tratou de menor a accei-
tação, e o riso do publico; (...) e sahirão do Theatro sem aquelle requeimo, com que 
os Pedantes, os Marqueses, Femmes Savantes, Précieuses ridicules, eíc.sahião do de 
Paris desejando comer os fígados, e beber o sangue a Molière; dizendo em fim delle 
o que os meus Criticos tem dito de mim; escrevendo as satyras ( de que não ha fo
mos) e eu ja espero ha muito tempo. (...) » 

No fundo da página 156 encontra-se a seguinte citação: 

« N.(I) Or comme la vérité est Tame de rhistoire, la vraisemblance est l'ame de tou

te fiction, et de toute Poésie. 
C'est le vraisemblable qui nous émeut, et qui nous fait faire cas d'un ouvrage, 

et de son Auteur. 
Mr. Tab. de Bos.Reflex.Crit. 
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(3) REGNARD, Jean-François, Le Joueur, texte de l'édition originale (1697) publié avec introduction, notes et 

variantes par John Dunkley, Genève, Droz, 1986, «Introduction / Le Jeu: Un Thème d'époque / Les donnés 

historiques», pp. 9 - 53. Nas páginas 13, 14 e 19 lê-se: 

« (•••) 
Etant devenu le passe-temps préféré de la Cour, le jeu connut un succès qui, en 

province aussi bien que dans la capitale, ne cessa de croître. Les gens du peuple s'y 

adonnaient de même que les grands, et il semble que seule la paysannerie s'en abs

tenait , pour des raisons évidentes. Un certain nombre d'académies de jeu publiques 

étaient autorisées, mais elles étaient censées ne permettre que des jeux de société ou 

de commerce, c'est-à-dire des jeux où l'adresse prédominait sur le hasard. (...) 

Toute une littérature morale s'éleva contre cet engouement général.Bourdaloue 

prêchait à la cour, vainement bien sûr, une sage modération. Il ne condamnait pas 

absolument le jeu, indifférent et non blâmable quand il était honnête et limité. Mais 

le prédicateur était intransigeant sur tout jeu auquel les fidèles consacraient trop de 

temps ou d'argent. (...) Parmi nombre d'interdictions, celle qui pécède le plus immé

diatement la pièce de Regnard est datée du 15 janvier 1691.(...)» 

Esta introdução exímia de John Dunkley inclui até uma interpretação sociológica do gosto pelo jogo, 

entendido como uma regra fundamental da sociedade aristocrática em que se nasce com berço por acaso, uma 

abordagem da condições sociais de sobrevivência dos criados, condizentes com a miséria psicológica e 

financeira de Hector, e o percurso da peça desde a primeira representação até à sua edição original, passando 

pela «Querelle du Joueur». 

(4) Idem, ibidem, pp. 36-37: 

« (...)Lancaster estime que Le Joueur, qu'il désigne comme une comédie de caractère, 

est le meilleur des ouvrages de Regnard: l'égal de Pourceaugnac, même d'Amphitry

on, mais non du Misanthrope ou du Tartuffe. A.Adam ne parle pas autrement lorsqû 

il écrit que «Regnard voulait être le Molière de la nouvelle comédie et dans Le Jou

eur et Le Distrait, il se guindait à la comédie de caractère.Guichemerre aussi note 

que «Le Joueur (1696), de Regnard, est sans doute la plus intéressante de ces comé

dies de caractères», et P.Voltz parle du Joueur dans le contexte de ses remarques sur 

la tentative de restauration de la comédie de caractère, à commencer par Le Gron

deur de 1691. (...)» 

(5) Idem, ibidem, pp. 32-39: 
« (...) Petit-maître et fils de famille tant soit peu libertin, Valère se trouve exclu de la 

maison paternelle et vit dans un hôtel gami.fi ne fau pas cependant exagérer la gra

vité de ces égarements.Libertin de petite envergure, il est encore loin de se ranger par

mi ces mauvais fils pour lesquels leurs familles sollicitaient une lettre de cachet pour 

les faire envoyer à Saint-Lazare, par exemple. (...) On est bien droit de se demander 

si on peut parler de manie du jeu chez un personnage qui joue non pas pour se procu-
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(6) 

rer des satisfactions d'ordre psychologique mais uniquement pour avoir l'argent néces

saire pour payer ses plaisirs. Au fond, c'est bien de cet amour de l'argent que provient 

le cynisme du personnage, qui, dans une comédie moins gaie, serait plus voyant enco

re et partant plus repoussant. (...) » 

REGNARD, Jean-François, Le Joueur, éd. cit., Acte Premier, Scène Première, pp. 75-76. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel, Theatro. éd. cit., tomo VII, O Jogador.Comedia, Acto I, Scena I, p. 163. 

(7) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte Premier, Scène II, p.77: 

« (•••) 
HECTOR 

Voudrois-tu voir mon maistre in naturalibusl 
NERINE 

Quand se levera-t'il ? 
HECTOR 

Mais, avant qu'il se leve, 
Il faudra qu'il se couche, et franchement... 

(...) » 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, OP. cit.. tomo VII, O Jogador..., Acto I, Scena II, p. 164: 

« (-) 
HEITOR 

Inpuris naturalibusl São boas parvoices. 
NERTNA 

A que hora se levanta? 

HEITOR. 

Irá largo, mulher, 
Pois deve deitar-se antes...e.... 

(...) » 

(7) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte Premier, Scène III, p.83. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, O Jogador..., Acto I, Scena III, p. 168. 

(8) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte Premier, Scène III, p.83 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. tomo VII, O Jogador, Acto I, Scena III, p. 168. 

(9) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte Premier, Scène III, p.84: 
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« (...) 
HECTOR 

Valere a déserté la maison paternelle, 
Mais ce n'est point à luy qu'il faut faire querelle, 
Et, si monsieur son père avoit voulu sortir, 
Nous y serions encor, à ne t'en point mentir. 
Ces pères bien souvent sont obstinez en diable. 

(-) » 

cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, Ojxçit, tomo VII, OJogador, Acto I, Scena II, p. 169: 

« (-) 
HEITOR 

Se Valério deixou a habitação paterna, 
He por pedillo assim a criação moderna: 
Pois se seu Pai sahisse, como elle lhe dizia, 
Eu digo-te a verdade, meu Amo não sahia: 
Mas estes Pais, ás vezes, também são muito Pais. 

(-) » 

(10) REGNARD, Jean-François, op^cik, Acte Premier, Scène II, p.84. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, o^çJL tomo VII, OJogador..., Acto I, Scena II, p.170. 

(11) REGNARD, Jean-François, op^iL, Acte Premier, Scène IV, p.86. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, OJLÇÍL, tomo VII, OJogador..., Acto I, Scena IV, p.171. 

(12) REGNARD, Jean-François, op^çJL, Acte Premier, Scène VI, p.88. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, OJLÇÍL, tomo VII, OJogador..., Acto I, Scena VI, p.174. 

(13) REGNARD, Jean-François, op^çJL, Acte Premier, Scène VI, p.89. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op^cit, tomo VII, OJogador..., Acto I, Scena VI, p. 175. 

(14) REGNARD, Jean-François, OJLÇÍL, Acte Premier, Scène VI, p.93. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op^iL, tomo VII, OJogador..., Acto I, Scena VI, p.178. 
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(15) REGNARD, Jean-François, op. cit., Acte Premier, Scène VII, p.95. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, O Jogador..., Acto I, Scena VII, p.95. 

(16) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte Premier, Scène VII, p.96. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, O Jogador..., Acto I, Scena VII, p. 181. 

(17) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acto I, Scène VII, p.97: 

« (.-) 
GERONTE 

Serez-vous bien-tôt las d'une telle conduite? 
Parlez! Que dois-je enfin espérer dans la suite? 

(-) » 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, O Jogador..., Acto I, Scena VIII, p. 187: 

« (...) 
GERONTE 

Não deixareis tal vida, filho do coração? 
Posso esperar de vós alguma emenda, ou não? 

(-) » 

(18) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte Premier, Scène VII, p.98: 

« (-.) 
GERONTE 

Oui, je sçay sa pensée. 
Et je seray ravi de le voir confondu. 

(...) » 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, OP. cit.. tomo VII, O Jogador..., Acto I, Scena VII, p. 182. 

(19) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte II, Scène I, p. 108. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, O Jogador..., Acto II, Scena I, pp. 191 -192. 

(20) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acto II, Scène III, p. 114. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto II, Scena III, p. 197. 

Este francesismo caracterizador do Marquez surge novamente, numa sua fala, no Acto III, cena VII, 

p.259: 
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« (...) 
MARQUEZ 

Que te falta, Timotheo, do que nos desvanece? 

Tens valor, bens, e titulo: e que mais se appetece? 

Deve estar contente de si, porque bem vês 

Quantos o estão com menos.Allon, salta Marquez. 

Olha como és ditoso! Se a sábia Providencia 

N'outro mortal derrama tão benigna influencia! 

(21) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte II, Scène III, p. 114. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.,tomo VII, O Jogador, Acto II, Scena III, p. 197. 

(22) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte II, Scene V, VI, pp. 122 - 123. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. tomo VII, Scena V, p. 104. 

(23) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acto II, cena IX, p. 137. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, O Jogador, Acto II, Scena IX, p.219.Aqui Valério diz: 

« ( - ) 
Ah!! Madama Ressource! Es Mai dos desgraçados. 

Vai-te com Deos; porém não tardes em voltar. 

Porque eu, daqui a nada, o quero distratar. 

(...) » 

(24) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte III, Scene II, p. 144. 

cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, O Jogador, Acto III, Scena III, p.225. 

(25) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte III, Scène III, p. 147. 

cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, O Jogador, Acto III, Scena III, p.227. 

(26) IDEM,ibidem, op. cit.. Acto III, Scena I, p.221: 

« (.-) 
Dorante 

O desgosto he de morte: mas animo constância! 

Ah! Nerina! Quem diz, mulher, diz inconstância. 
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Teve sempre o espirito com Valério encantado; 
E eu com ella, de veras, não vivi enganado. 
Pois se achei, tal qual vez, nella menos rigor, 
Ao despique o devia, e já mais ao Amor. 
Eu não quero affligir-me, nem despropositar; 
Dizer-lhe que he perjura, nem pôr-me a estrabuchar 
O amor, e a cólera comellas-hei com pão. 

(...) » 

cf. 
REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte III, Scène Première, p. 139: 

« (-) 
Dorante 

Quoique pour mon amour ce coup soit assommant, 
Je ne suis point surpris d'un pareil changement. 
Je sçay que cet amant toute entière l'occupe. 
De ses ardeurs pour moy je ne suis point la dupe. 
Et lorsque de ses feux je sens quelque retour, 
Je dois tout au dépit et rien à son amour. 
Je ne veux point, Nérine, éclater en injures 
Ny rapeller icy ses sermens, ses parjures; 
Ainsi que mon amour je calme mon courroux. 

(-) » 

(27) REGNARD, Jean-François, op. cit., Acto III, Scena V, p. 150: 

« (-) 
Valère 

(...) 
Je ne suis du tout né pour le mariage. 
Des parens, des enfans, une femme, un ménage, 

Tout cela me fait peur; j'aime la liberté. 

Hector 

Et le libertinage. 
(...) » 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op^iL, tomo VII, OJogador...,Acto III, Scena V, p.230: 

« (•••.) 
Valério 

( ) fiz logo reflexão 
De que eu em consciência não sou para casado: 
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Filhos, casa, mulher dão desgostos, e enfado. 
Tenho-lhes muito medo; eu amo a liberdade. 

Heitor 
E a dissolução. 

(...) » 

(28) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte III, Scena VI, p. 156. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel, op. cit., tomo VII, O Jogador.... Acto III, Scena VI, p.256. 

(29) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte IV, Scene Premiere, p. 169: 

« (...) 
En vain vous m'opposez une indigne tendresse; 
Je n' ay veu de mes jours avoir tant de mollesse. 
Je ne puis sur ce point m'accorder avec vous: 
Valere n'est point fait pom estre vôtre époux. 
Il ressent pom le jeu des fureurs non pareilles, 
Et cet homme perdra quelque jour ces oreilles. 

(...) » 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, OJogador..., Acto IV, Scena I, p.274: 

« (.-) 
Solução vergonhosa he essa, que me dá! 
A razão tem mais força que tudo quanto ha! 
Far-me-hia certamente variar o sentido, 
Se a visse mallograr nas mãos desse perdido. 
Mais furor pelo jogo não poderia ter 
Aquelle jogador, que jogou a mulher!» 

(30) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acto IV, Scène XI, p. 192. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. tomo VII, OJogador..., Acto IV, Scena XI, p.267. 

(31) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte IV, Scène X, p. 194. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, OJogador..., Acto IV, Scena XI, p.269. 

(32) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte V, Scène VI, p.213: 

« (-) 
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Mme La Ressource 
De tous vos débats, moy, je ne suis point la cause 
Et je prétens avoir mon portrairt, s'il vous plaist. 

Dorante 
Laissez-le-moy garder; j'en payrai 1'interest 
Si fort qu'il vous plaira. 

(...) » 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., tomo VII, O Jogador.... Acte V, Scena VI, p.287: 

« (-.) 
Ressource 

Em todas essas cousas entro como Pilatos; 
Eu quero a minha jóia, não sei cá de retratos. 

Dorante 
Terás o teu dinheiro, terás o interesse, 
Terás luvas. 

Ressource 
Paciência. 

Dorante 
Inda que eu me vendesse. 

(...) » 

(33) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte V, Scène Dernière, p.213. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. tomo VII, O Jogador.... Acto V, Scena VII, p.288. 

(34) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte V, Scène Dernière, p.213. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. tomo VII, O Jogador.... Acto V, Scena VII, p.288. 

(35) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte V, Scène Dernière, p.214. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto V, Scena VII, pp. 288 - 289. 

O discurso seguinte de Hector, nas mesmas páginas do original e da tradução, é também exagerado em 

relação à peça de Regnard: 

« (•••) 
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Pour avoir mis, sans reflexion, 
Le portrait de madame une heure en pension 
Chez cette chienne-là, que Lucifer confonde, 
On nous donne un congé le plus cruel du monde. 

(...) » 
cf. 

« (-) 
Senhor: por haver demorado 

Na mão daquella.... velha... por meia hora empenhado 
Não mais que meio corpo de Madama em pintura, 
Quanto diz da cabeça até aqui à cintura: 
Toma fogo, esbraveja, arrenega-se, amua, 
Descasa-se, e, por fim manda-nos á tábua. 
Teve razão? Maldita. 

(•••) » 

(36) REGNARD, Jean-François, Acte V, Scène Dernière, p.215. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. tomo VII, O Jogador.... pp. 288 - 289. 
O comentário seguinte de Hector é igualmente mais colorido na tradução: 

« (•••) 
Le beau present de noce! 

(...) » 

cf. 

« (-.) 
Bella prenda de Noivos, pragas, e maldições! 
Faltarão só as árias de quatro bofetões. 

(-) » 

(37) REGNARD, Jean-François, op. cit.. Acte V, Scène Dernière, p.216. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. tomo VII, O Jogador.... Acto V, Scena VII, p.290. 
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Sciencia das Pâmas e a P^danferia dos Homens de Manuel de Figueiredo: 

uma tradução de Les Femmes Savantes de Molière 

A citação francesa de Pope, em epígrafe, com que abre o «Discurso» que precede a 

tradução desta comédia de Molière, resume, em rigor, os dois pilares críticos, fundadores de 

Les Femmes Savantes: 

« Je naime point une femme guerrière; 
S aime encor moins celle qui sur les bancs 
Va se mêler au troupeau des pédans. 

La Dunciade Chant.XI.» (1) 

Se, na verdade, Molière, nesta comédia, decididamente das menos ambíguas e 
perigosas, defende um casamento de afinidades, por isso de escolha livre, a sua definição 
sociológica do espaço feminino confirma convenientemente a exclusão de um qualquer perfil 
de dominância, que se confunde com uma combatividade elementar, e pode tomar a feição, 
aliás facilmente reprovável, de sobranceria intelectual, isto é, falsos ouropéis de inteligência e 
sabedoria. Não há dúvida de que, em T,es Femmes Savantes, o sexo realmente fraco não 
deverá querer ultrapassar o estrito quadro das competências domésticas, aureolado, quando 
muito, por certa filosofia da educação dos filhos, no concreto com maior expressão na 
confecção dos cozinhados, do que na fina orientação das personalidades. E aqui reside a sua 
plena felicidade do corpo, que quase a resume, e do espírito, elementaríssimo mas dotado 
desta filosofia elevada de tão simples, - assim quererão fazer parecer -, constituindo uma 
garantia, coadjuvada por uma voz grossa que a protege, com todo o interesse, desse 
universo, único enquanto alternativa, de mulheres afectadamente ridículas, enganadas pelos 
homens gananciosos e falsamente intelectuais como nenhumas outras, avessas às delícias do 
matrimónio e aos trabalhos santos da maternidade ( dois aspectos raramente agradáveis, ao 
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tempo) como Deus não quer e como a tradição não aprova, inábeis com as criadas, histéricas 

com os homens, sinuosamente castas, profundamente imbecis. 

É óbvio que Manuel de Figueiredo não justificará a escolha que fez desta comédia de 

Molière para traduzir dentro destes termos, mas será fácil admitir que as razões residirão 

neste plano de maior conivência de Les Femmes Savantes com uma sociedade pouco aberta 

às liberdades femininas, que contava com poucas Marquesas de Alorna e até com raras 

«Précieuses». O tradutor não procurava, - e não lho haviam de permitir - a libertinagem mal 

arrependida de um Dom Juan de Molière, tão persuasivo na volúpia dos seus prazeres, quase 

anuladora do peso do castigo divino, o Tartufo já se encontrava suficientemente manipulado 

na inauguração das traduções do Terêncio francês em Portugal, o Misantropo afigurava-se -

lhe sombrio num cómico carregado de amargura. Finalmente, Figueiredo responde com a sua 

própria interrogação: «Traduzi huma Comedia de Quinault, será Molière intraduzível, como 

he inimitável?» (2) 

Tratava-se, portanto, de tomar um risco enorme, ao ponto de poder comprometer a sua 

própria qualidade de autor, obsidiante nos discursos deste dramaturgo, optando pela faceta 

menos polémica e mais unívoca da criação de Jean-Baptiste Poquelin: traduzir o que 

porventura menos fez de Molière um autor intraduzível e inimitável, no sentido de justamente 

se lhe igualar. De Le Misanthrope afasta-se, como já vimos, escudado na autoridade da 

opinião do grande Voltaire, e baseado nessa humildade de não perceber um ridículo tão 

subtil: 

« (...) Misanthrope»? Não gosto: eu não engano ninguém, nem 

quero que ninguém se engane comigo.Sei que a torrente dos 

Doutores a dá pela melhor, e que o meu grande Voltaire, que 

vai por todos, me dá a razão desta nausea: Molière est le pre

mier qui est su tourner en Scènes ces conversations du monde, 

et y mêler des portraits. Le Misanthrope est plein; c'est une pein

ture continuelle, mais une peinture de ces ridicules, que les yeux 

vulgaires {aqui entro eu) n apperçoiavent pas. (...)» (3) 

Tanto Le Tartuffe , como L'Avare, apresentam irregularidades aos seus olhos pouco 

aceitáveis, e Les Femmes Savantes resolveria as fraquezas de construção da personagem da 
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primeira e de enredo de Le Misanthrope, avançando, desde já, um leque de defeitos no 

grande mestre da comédia francesa: 

« (...) Tartuffo? Além de achar-se elegantemente traduzida; nao 
toca ao Theatro Cómico, segundo a repartição, que Aristóteles 
fez dos assumptos, que lhe competido: e nem a habilidade do Au
tor pôde deixar de fazer patente a infallibilidade do Filosofo.Ava-
ro? Aquelle gallo de Plauto, e aquella terceira mão, que elle quer 
ver, não me deixão achar todo o sabor em nada do que lembrou 
depois, supposto que não entro no parallelo das Fabulas. 

Les Femmes savantes, Comédie qui est mise par les Connais
seurs dans le rang du Tartuffe, et du Misanthrope, com melhor en
redo do que esta, e sem protagonista de caracter odioso, como a-
quellafoi a que me pareceu que devia preferir. (...)» (4) 

Depois da justificação desta escolha, Manuel de Figueiredo notará que traduziu esta 
comédia «com mais liberdade que a primeira», a de Quinault, não porque a escrita de Molière 
fosse de uma precisão que não permitisse fuga, dirá, «mas porque a estimação dos Dramas 
traduzidos depende mais que da boa lima do Autor, da tempera, com que sahem da forja dos 
Traductores» (5). Deste modo, não só define a importante responsabilidade do tradutor, - o 
autor tem a lima, o tradutor a forja, o tal modelo que exigirá todo um processo de 
nacionalização -, praticamente no plano da co-autoria, em termos de recepção de uma obra 
estrangeira, como assume uma dupla tentação: a de melhorar Molière, -«(...) a elle faltava-
lhe o tempo, a mim sobeja-me.» (6) -, ainda que diga o inverso, e a de justificar a sua 
mediania pelas fraquezas de que até estes génios não estavam isentos. Neste contexto de 
conquista de prestígio e de condescendência, Figueiredo acrescenta uma solene e quase 
comovente, pelo lamento, nota de reforço: 

« Vid. a Scena 2. do Acto III do Malade imaginaire de Molière, em 
que se prepara a 10a do mesmo Acto, Scena de Farça episódica e 
quase postiça, e insignificante para o Poema. 

Vid. a Scena 10a do Acto I. da mesma Farça, em que se pre-
parão a 5a do Acto II; e a 18a do Hl. nas palavras de Toinette...Et 
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feindre d'entrer dans les sentimens de votre père, et de votre belle-
-mère. 

Vejão os que acharão lugubre a Scena 13a do ultimo Acto dos 
Perigos da Educação, as três penúltimas da mesma Farça do Malade 
Imaginaire, que tirão lagrimas: e vejãos-e rodeado depois com filhos, 
e casas perdidas; e de outros, que pedem a El-Rey, que lhos mande 
para a índia porque não acabem de perdellas, e de perder-se; hei-
- de deixar sahir os Pahis de familia do Theatro, como se sahissem 
de ver o Magico de Salerno? Mas estas gentes cuidão que quando 
lhes digo que leião, ou que se calem, que me disfarço como Autor; 
a mim chora-me o coração como Portuguez.» (7) 

Não só aprendeu «a pouca luz, pouco preparo das Scenas» com Molière, não suportando 
a injustiça de não ser louvado como ele, como aponta outros mestres da composição 
dramática, excelentes no modo como consideram e realizam a cena da catástrofe, 
preparando-a desde o princípio, e «como o crepúsculo se vai afugentando com a madrugada, 
assim vai apparecendo a luz temperada sempre com a sombra». Inútil continuar dizendo-o, 
termina Manuel de Figueiredo, saber é ser louco, rir dos ignorantes é «pequeno triunfo» e, 
sobretudo, são eles que sempre mais riem Deste riso, é certo, não resultará a pujança de um 
teatro português (8). 

Contudo, o tradutor parece não resistir à tentação de carregar as tonalidades francesas, 
certamente no sentido de arrebatar mais facilmente plateias habituadas a sensações fortes, e 
quando Armanda quer mostrar o seu horror de falsa intelectualidade pelo casamento, a tónica 
sobre o enjoo não podia ser mais intolerável: 

« (•••) 

Armande 
Ah! ce oui se peut-il supporter? 

Et sans un mal de coeur saurait-on l'écouter? 
(...) » 

cf. 
«(...) 

Armanda 
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Ah! que esse 'sim'me chega a enjoar; 
E temo que me faça languir, e vomitar. 

(...) »(9) 

Por outro lado, Manuel de Figueiredo evita a violência de uma formulação francesa que 

apresenta a mulher casada como uma escrava, sujeita ao marido, no argumento «précieux» de 

Armande, propondo como alternativa, uma única absolutamente inócua, de tão simplória que, 

através da boa Henriqueta, serve o enaltecimento dessa «amizade tão santa, e bem nascida 

(...) essas delícias de huma innocente vida» matrimonial (10): 

«(...) 

Armande 

( - ) 

Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, 
Que du nom de savante on honore en tous lieux; 
Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille, 
Aspirez aux clartés qui sont dans la famille. 
(...) 

Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservie, 
Mariez-vous, ma soeur, à la philosophie, (...)» 

cf. 

« (•••) 

Em nossa Mai, achais hum generoso exemplo, 
Que qual outra Minerva, já estatuas tem, já templo. 
Formai-vos, como eu, à sua imitação, 
Luzirá mais hum astro na nossa geração. 
(...) 

Casar-vos com hum homem. Vio-se cousa mais fria? 
Casai-vos minha Irmã, com a Filosofia. (...)» (11) 

Será ainda de notar que se o discurso de Armande é megalómano nas imagens das 
luzes com que doura a família de sábias, o tradutor consegue que Armanda atinja a patologia 
de ver na mãe uma deusa adorada da inteligência, só por si aspiração insustentável em 
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Portugal e por isso, tornada ainda mais ridícula. Neste contexto, Armanda diz, na tradução, 
que sabe 1er na «bochecha», tal e qual, num lance de extrema subtileza, falsa bem entendido, 
mas suficientemente aprumada para, no original, saber 1er na face aquilo que pensa ser uma 
embaraçada e especialmente espirituosa confissão de amor à sua pessoa, mas realmente é um 
equívoco (12).Também a «passion chocante / De se rendre savante afin d'être savante», na 
sua expressão radical, algo doentia e exibicionista, é apagada da tradução que caracteriza de 
forma mais prudente a aversão de Clitandre às arrogantes sábias, sem querer cair no risco de 
elogiar a ignorância feminina, como seguramente se usaria fazer, ao tempo, ainda: 

« (.) 

Clitandre 
(...) 

Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. 
Je consens qu'une femme ait des clartés de tout. 
Mais je ne lui veux pas la passion chocante 
De se rendre savante afin d'être savante. 

(...) » 

cf. 

« ( • • ■ ) 

Não posso ver Doutoras... Não as soffro ignorantes: 
Saibão, mas não se prezem de grandes Estudantes. 
De tudo, e para tudo sei eu que he bom saber, 
Porém querem ser sábias somente pelo ser. 

(...)» (13) 

É igualmente uma mulher que, na pena de Manuel de Figueiredo, convida o seu 
apaixonado a fazer teatro para conseguir a sua mão, junto da prepotente Mãe, dominadora 
do frouxo marido; é certo que, no original, Henriette dirá que ele tem de agradar até ao cão 
da casa, mas Figueiredo anuncia, em autêntica mise en abyme, uma cena de entremez ao 
gosto nacional: 

« (  ) 

Un amant fait sa cour où s'attache son coeur; 
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Il veut de tout le monde y gagner la faveur; 

Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire, 

Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire. 

(...) » 

cf. 

A fazer mais mesuras o amante he precisado, 
Que qualquer Bacharel, que quer ser despachado. 
Cómicos devem ser, e mesmo pantomimos; 
Os gatinhos das casas devem tratar com mimos. 

(...)» (14) 

Adiante, nessa cena IV em que Clitandre confessa a Bélise o amor que tem por Henriette 

e aquela o toma por um insuperável «détour d'esprit», inspirado pela subtileza de assim 

manifestar inclinação por ela própria, o tradutor não só respeita o jogo expressivo de 

Molière, como acentua a afectação linguística, precisamente poética, desta «Précieuse», mais 

agravada de ridículo: 

« CO 
Clitandre 

Mais votre erreur... 
Bélise 

Laissez, je rougis maintenant, 
Et ma pudeur s'est fait un effort surprenant. 

Clitandre 
Je veux être pendu si je vous aime; et sage... 

Bélise 
Non. non, je ne veux rien entendre davantage. 

(...) » 

cf. 

«(...) 

Clitandro 
Se está equivocada. 
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Belisa 

Tão cedo me não pilha: 

Ja hum arminho sou da côr da cochinilha. 

Clitandro 

Que me enforquem, Senhora, se tal he: se eu lho juro. 

Belisa 

Eu caio num deliquio de rubor. 

(...)» (15) 

O tradutor transfere, por fim, a última fala de Clitandre, desvairado pelo equívoco 
sofisticado de que foi vítima, da cena IV para um solilóquio de uma cena V, de resto 
inexistente no original, porventura no sentido de tornar mais claro, a favor de certa 
verosimilhança, que o apaixonado não chama «louca visionária» a Belisa, estando esta ainda 
em cena (16). 

Porém, foi só para aumentar a comicidade da cena que Figueiredo coloriu a linguagem 
de Aristo, na definição mais coloquial, ou até corriqueira, do amor que ligava Clitandre a 
Henriette: 

« (•••) 

Ariste 
Clitandre auprès de vous me fait son interprète, 
Et son coeur est épris des grâces d'Henriette. 

Chrysale 
Quoi! de ma fille? 

Ariste 
Oui; Clitandre en est charmé, 

Et je ne vis jamais amant plus enflammé. 

(...) » 

cf. 

« ( - ) 
Aristo 

Clitandro aqui me envia, porque se vê pateta; 
Perdidinho, coitado, morto por Henriqueta. 

Crisal 
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Por minha filha? 

Aristo 

Sim: como quereis que o diga? 

Como nunca vi velho por huma rapariga. 

(...)» (17) 

Se Manuel de Figueiredo valoriza, nesta tradução, uma acentuação do cómico de 

linguagem, privilegiadamente caracterizador do nível social das personagens, das suas 

pretensões intelectuais, e igualmente, ainda que num outro plano, do contexto teatral do 

tempo, na verdade perde a oportunidade de conceber um paralelo discursivo mais conseguido 

da hilariante cena VI do Acto II; despedida por desrespeitar não a dona da casa, mas a 

gramática de Vaugelas, sem nunca ter roubado prata ou quebrado porcelana, a criada 

Martine equivoca sistematicamente os reparos elevados sobre a sua linguagem, para ela 

obviamente incompreensíveis, num jogo fónico e semântico de rara expressividade e 

dinamismo (18). Ora, o tradutor propõe, em substituição, uma longa tirada de Belisa, desde 

logo sem o ritmo alternadamente rápido entre personagens, que concentraria as objecções 

gramaticais das «Précieuses», mas que não correspondendo nem ao original, nem a uma 

qualquer realidade linguística portuguesa da época, peca por irrealidade e não é, portanto, 

eficaz: o tal «estupendo moderno laconismo» que permite a Belisa deixar de dizer «Tenho 

que escrever isto; isto por acabar, / Aquillo para 1er, ou para copiar», resumindo tudo «com 

quatro AA somente», num belo «tour» de frase, seria absurdamente cómico, mas não 

participaria da admirável confusão entre as palavras «grammaire» e a «grand-mère», 

entendida por Martine, originárias de uma qualquer aldeia francesa, tal como as pessoas, ou 

ainda do não reconhecimento de indivíduos que dão pelos nomes de substantivos e 

adjectivos, sem acordos, porque para a criada eles podem dar-se bem ou mal, como toda a 

gente ( 19). 
Mais uma vez, e ainda no Acto II, Manuel de Figueiredo evita as formulações directas e 

mais radicais de uma dominação absoluta do sexo feminino sobre os homens, mesmo que 

traduza o desabafo de Chrysale acerca do despotismo colérico da sua mulher, pouco coerente 

com as suas aspirações espirituais, na sua globalidade. Só que quando o marido diz, a 

propósito desse autêntico dragão, que «elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton», o 

tradutor apaga a humilhação masculina mais básica, a que se exprime fisicamente pelo medo. 

Nesta linha, o tradutor contorna a inconveniente, aliás pronunciada em intimidade, 
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formulação francesa de «Votre femme, entre nous, est par vos lâchetés, souveraine sur 
vous.» até à ridicularização absoluta do marido, mas sem a tónica directa sobre a tutela 
feminina: 

« (...) mais pareceis bufão 

Do que marido, e tudo por vossa froxidão. 

(...)» (20) 

Em seguida, se Chrysale admite simplesmente que «De ma douceur elle a trop profité», 
a vontade moralizadora de Manuel de Figueiredo não perde a oportunidade de acrescentar a 
«Ella abusou desta minha bondade» a repetição enfática «Abusou» e a sentença «Tem seus 
contras tanta docilidade (21). 

Dando sequência ao juízo crítico sobre a insuficiente preparação do desenlace nesta 
comédia, inserto no «Discurso» inicial, a cena IX deste Acto II prolonga-se em relação ao 
original de Molière para introduzir chaves no desenvolvimento da acção: acerca de Trissotim, 
Crisal insistirá na falsa filosofia do pedante, aliada à sua ganância essencial, e Aristo sugere 
«huma experencia» para pôr à prova as intenções do pretendente. Na realidade, define-se o 
carácter interesseiro do inspiradíssimo poeta e anuncia-se a cilada do fim da comédia que 
confirmará a análise de Crisal (22). A vacuidade e a vaidade intelectuais de Trissotim são 
admiravelmente ilustradas na cena I do Acto I, muito bem traduzido, num quadro de extâse 
feminina e reiterados suspiros de volúpia à volta de um futilíssimo epigrama, nem sequer 
escolar, sugestivo de autêntico amor em grupo. Sem incorrer numa deformadora malícia 
crítica, um dado momento do diálogo parece querer identificar esta futilidade social e das 
inteligências de certa voga cultural francesa, activa no Portugal dessa época, e encarnado na 
peraltice de Trissotim: 

«(...) 

Filinta 
Fazei-vos toda orelhas: parai c'o pensamento, 
Apprendei a admirar da França, este portento. 

(...) » 

cf. 

«(...) 
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Philinte 
Approchez, et venez, de toutes vos oreilles, 
Prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. 

(...) » (23) 

As exclamações aduladoras de Armande, Bélise e Philaminte, depois de escutarem com 

uma atenção religiosa, o «Soneto á Princeza Urania sobre a sua febre» não têm uma 

correspondência directa na tradução, porquanto Molière atribui às «Précieuses» apreciações 

insubstanciais, na base do charme, da alegria, das rosas, da beleza e da novidade, e 

Figueiredo salienta sobretudo este último factor, inseparável da sátira ao francesismo, que 

enterra a sabedoria de toda a Antiguidade, Longino, o próprio «Moucrût de Corneille», isto é 

o prestigio francês antigo, isento destas mundanices: 

« (...) Armande 
Chaque pas dans vos vers rencontre un trait charmant. 

Bélise 
Partout on s'y promène avec ravissement. 

Phimaminte 
On n'y saurait marcher que sur de belles choses. 

Armande 
Ce sont petits chemins tout parsemés de roses. 

Trissotin 
Le sonnet donc vous semble... 

Philaminte 

Admirable, nouveau: 

Et personne jamais n a rien fait de si beau. (...)» 

cf. 

« (...) Armanda 
São os Tercetos hum bem provido arsenal 
De Fysica, Brazão, Ethica, e de Moral. 

Filinta 
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Que me dizeis do estilo? Vá bugiar Longino, 
E mais o seu Tratado; isto cá he mais fino. 

Belisa 
Pois ha nada sublime depois daquelle zaf. 
O Moucrût de Corneille fica bem para trás. 

Trissotim 
Com que agrada-lhes? 

Filinta 
Muito: e basta a novidade. 

Indo nos seccarão com a sábia antiguidade? (...)» 
(24) 

Esta insinuação da cultura francesa continua ainda na habilidade com que Manuel de 

Figueiredo evita a inserção da política (dessa França que ensinava os povos a fazer 

revoluções...) no projecto de Academia platónica apresentada por Filaminta, meio das 

mulheres provarem aos homens as suas potencialidades nas «sublimes clartés», mas que, mau 

grado o ridículo progressismo, deve debruçar-se sobre disciplinas inócuas para o contexto 

nacional, obrigando o tradutor a inventar uma absurdíssima Tia que rimasse com a 

Astronomia: 

« (•••) 

Armande 
Nous approfondirons, ainsi que la physique, 
Grammaire, histoire, vers, morale et politique. 

(...) » 

cf. 

«( . . . ) 

Armanda 
Havemos ver o fundo, não só da Astronomia, 
Mas da Historia, Grammatica, versos, e Moral, Tia. 

(...) » 

(25) 
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A crítica aos ventos franceses de novidade explicita-se, por um lado, na cena V do Acto 

III que corresponde à cena III do original, e em que Trissotim anuncia a chegada de um dos 

filósofos «mais distinctes desta Escola moderna», fútil de tanta sabedoria falsamente antiga 

dos salões. Por outro lado, quando, no acto seguinte, na cena III, Clitandre contraria a 

censura que Trissotin acabava de fazer ao espírito da corte, indiferente aos homens de saber, 

a versão portuguesa introduz uma alusão possível à querela nacional em torno do Od de 

Corneille e o respectivo confronto entre o gosto antigo e o pendor moderno que se voltava 

para o teatro francês: 

Permita-me, Senhor, que eu liberdade tome, 
Com todo esse respeito, que me inspira o seu nome. 

De dizer que fará melhor, e os seus sequazes 
De não ser com a Corte tão soltos, e loquazes. 
Se bem a considerão, talvez que não pareça 
Como a esses Doutores se mette na cabeça. 

Tem a boa razão, que de tudo decide; 
Se outros julgão melhor da Tragedia do Cid; 
O conhecer o mundo faz nella mais effeito, 
Que o saber de hum pedante, ou sábio contrafeito. 

(...) »(26) 

Quanto ao acto IV de A_Sder^ada^Damas, é de registar mais uma vez um esforço 

de verosimilhança, no entender correctivo de Figueiredo sobre o original de Molière, que 

consiste em dividir cenas longas noutras mais pequenas, como acontece com a cena IV que 

dá lugar a três cenas e a última cena deste acto que se parte igualmente em duas (27). 

A tradução do último acto de T ^ J ^ r ^ ^ a v a i i t e s oferece poucos comentanos, 

porquanto segue de perto a comédia francesa, com a excepção de um comentário 

suplementar de Henriqueta e de Crisal, secundário e de intenção cómica, na Scena II, e de um 

prolongamento de uma fala conclusivamente moral de Philaminte, mais implícita em Mohere, 

mais didáctica em Manuel de Figueiredo: 

« ( - ) 
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Je vois, je vois de vous, non pas pour votre gloire, 
Ce que jusques ici j'ai refusé de croire. 

(...) » 

cf. 

Agora, agora vejo, e tão verificado. 
( E eu ainda em cima me enfadei c'o criado) 

O que o bom de Vadius com tanta humanidade 
Me escreveo, e tomava-o por animosidade. 
Zombava de Crisal, que o mesmo me dizia, 
Julgava incompatível ouro, e Filosofia. 

(...) » (28) 

Nesta mesma Scena IV, que, aliás, se divide em duas na tradução, à semelhança do que 
atrás acabamos de notar, Trissotim, subitamente desiludido pela (falsa) ruína anunciada da 
família de Henriqueta, despede-se manhosamente enquanto apaixonado não correspondido, 
que por amor próprio não aceita uma esposa contrariada, e remata, na tradução, mais 
arrogantemente do que em Tgg Femmes Savantes com uma latinada: « (...) Demit honorem 

aemulus» (29). 
Professor muito teórico de Molière, mestre eternamente ultrapassado pelo discípulo a 

quem elogia, mas apontando ressentidamente as fraquezas do génio, Manuel de Figueiredo 
traduz esta comédia com a pouca liberdade de espírito que informa as suas críticas à francesia 
e ao protagonismo feminino ( ainda que aparentemente, e só assim, atenuado pelo segundo 
termo do título da sua tradução, «a Pedanteria dos Homens», sem o qual não atingiria a 
globalidade da voga francesa), indissociáveis até pelos mesmos excessos de que se 
revestemTambém quando pretende um cómico de linguagem original e até nacional deita a 
perder a finesse de Molière ora num vago sabor a Salitre, ora num absurdo de argumentos 
que mais lembra certo teatro contemporâneo. 
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NOTAS: 

(1) FIGUEIREDO, Manuel de, Theatro, Lisboa, Na Impressão Regia, anno de 1805, Por Ordem Superior, tomo 
VII, A Sciencia das Damas, a Pedanteria dos Homens. Comedia., «Discruso.», s/ p. 

(2) Idem, ibidem, A Sciencia das Damas..., «Discruso», p.123 

(3) Idem, ibidem, A Sciencia das Damas..., «Discruso», pp. 123 -124. 

(4) Idem, ibidem, A Sciencia das Damas..., «Discruso», p.124. 

(5) Idem, ibidem, A Sciencia das Damas..., «Discruso», p.124: « (...) Traduzi-a com mais liberdade que a 
primeira; não por mostrar que nem a frase, nem as idéas, com que Molière escrevia são de huma precisão de que 
não possa fugir-se sem esbarrar, mas porque a estimação dos Dramas traduzidos depende mais que da boa lima 
do Autor, da tempera, com que sanem da forja dos Traductores.» 

(6) Idem, ibidem, A Sciencia das Damas.... «Discruso», pp. 123-124: « (...) Hum dos maiores defeitos dos meus 
Poemas he a pouca luz, pouco preparo de Scenas; e assim he. Mas mostrem-me huma em todos elles tão mal 
preparada como he a penúltima desta Comedia: Scena, que desata o nó da Fabula. Mostrem-me nelles huma 
personagem, não digo eu das principaes, mas das ultimas com tão máos costumes como tem Trissotim para se 
nos fazer verisimil que elle haja de regeitar a mão de Henriqueta apenas a vê sem dote. (...) Por estas, e outras he 
que Molière se lamentava da falta de tempo para compor, e examinar as suas obras; com o mesmo sentimento, 
com que chorava ver-se obrigado a ser bufão, quero dizer, a mendigar os suffragios do Povo.» 

(7) Idem, ibidem. A Sciencia das Damas.... «Discruso», pp. 125-126. Na base deste longo reparo crítico está a 
seguinte afirmação das mesmas páginas: « (...) Eu não emendo Molière, nem retoco os seus Quadros, mas a elle 
faltava-lhe o tempo, a mim sobeja-me.Faço-lhe presente de quatro minutos em contemplação das muitas horas, 
que elle me tem feito passar com gosto.Com o que elle me ensinou he que sustento que a minha traducção não 
deve passar com esta distracção do Autor: Quandoque bonus dormitai Homerus; preparo a Scena, e suppro a 
falta de costumes, posso dizer, que sem mudar palavra, nem alterar caracter.» 

(8) Idem, ibidem, A Sciencia das Damas.... «Discruso», pp.128-129.Na página 128, cita ainda, em epígrafe: 
« Par exemple, il faut se resouvenir que l'incident qui fait le denouement dans le 

cinquième Acte n aura point été suffisamment préparé dans les Actes precedens... 
Reflect, de M. U Abbé de Bos Section XXXI.Prem.Part.» 

Na ultima página, Figueiredo suspira novamente: «Mas para que ha-de ninguém fazer-se louco, e gastar o 
seu tempo em saber isto, que tem que saber. Para rirrse dos ignorantes? Pequeno triunfo, e não sei se ridículo; 
quando eUes se riem de quem o sabe, e com a vantagem de se rirem quanto mais ignorantes.» 

(9) MOLIÈRE, Oeuvres Completes, Les Femmes Savantes, Acte 1, Scène I, p.600. 
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cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Damas..., Acto I, Scena I, p. 132. Aqui o tradutor faz um 

jogo fónico que projeta a sua versão para um registo de língua inferior à da conversa original, numa concessão 

fácil a um cómico mais popular: 

« (-) 
Henriqueta 

Pois que ha no casamento, que vos faça tanto asco? 
Armanda, que ha? 

Armanda 
Deixai-me. 

Henriqueta 
Não o digo por chasco. 

(...) » 

(10) Idem, ibidem. Acto I, Scena I, pp. 132-133: 

« (-) 
Pois nesta minha idade ha mais que desejar 
Do que poder unir por este nó sagrado 
Hum sujeito, que me ame, que de mim seja amado? 
E por huma amizade tão santa, e bem nascida 
Gozar essas delicias de huma innocente vida 
Bem assortido o par, o que ha melhor ? ... o que he? 

(-) » 

(11) MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes, Acte I, Scène I, p.601. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Damas..., Acto I, Scena I, p. 133. 

(12) MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte I, Scène II, p.602. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Damas.... Acto I, Scena II, p. 137. A confissão de amor 

de Clitandre, situada na página 602, encontra-se muito bem traduzida na página 138, de resto socorrendo-se da 
imagem de intensidade da cegueira, muito grata a Manuel de Figueiredo. 

« (.-) 
Je les ai rencontrés, madame, dans ces yeux, 
Et leurs traits à jamais me seront précieux; 
D'un regard pitoyable ils ont séché mes larmes, 
Et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. 
De si rares bontés m'ont si bien su toucher, 
Qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher. 
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(...) 
cf. 

« (...) 
Hum, e outro encontrei naquelles olhos bellos; 

Os meus fitarei nelles até cegar de vêllos. 

Em mim os poz risonha, bem que já refugado, 

Nem se esquivarão, não, por ver-me despresado. 

Seccárão minhas lágrimas, tocárão-me de sorte... 

Deixarei de beijar taes ferros... só por morte. 

(...) » 

(13) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit. A Sciencia das Damas.... Acto I, Scena III, pp. 141-142. 

cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte I, Scène III, p.603. 

(14) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. A Sciencia das Damas.... Acto I, Scena III, p. 142. 

cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes, Acte I, Scène III, p.603. 

(15) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, Scena IV, p. 146. 

cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte I, Scène IV, p.604. 

(16) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. A Sciencia das Damas.... Acto I, Scena V, p. 147: 

« ( - ) 
Clitandro 

Se eu lho juro. 

Ha louca semelhante! Tirem-lho da cabeça. 

Que notável estreia! Tirem-lho da cabeça. 

Batamos a outra porta; foi sempre o meu aviso: 

Conselhos, e socorros de quem tenha juizo. 

(...) » 

cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte I, Scène IV, p.604: 

« ( - ) 
Clitandre 

Diantre soit de la folle avec ses visions! 

A-t-on rien vu d'égal à ces préventions ? 

Allons commettre un autre au soin que Ton me donne, 

277 



Et prenons le secours d'une sage personne. 

(...) » 

(17) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Damas.... Acto II, Scena III, p. 150. 
cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte II, Scène III, p.604. 

(18) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. A Sciencia das Damas.... Acto II, Scena VI, pp. 159-160: 

« (.-) 
Filinta 

Marido; essa mulher c'o maior desaforo 
A meus doutos ouvidos perdeo todo o decoro 
Com a impropriedade de hum terreno duro, e baixo, 
Que tem por arcaísmo o Trajano Bocaxo. 

(...) » 
cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte II, Scène VI, p.606: 

« (-) 
Philaminte 

Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, 
Après trente leçons, insulté mon oreille, 
Par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, 
Qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. 

(...) » 

(19) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Mulheres.... Acto II, Scena VI, p. 161: 

« (-) 
Belisa 

Quantas vezes vos disse; ó animal estático! 
Que esse estilo Lacónico levou debaixo o Attico. 
E quantas reduzindo-me a vossas faculdades 
Vos clamava, brutinho: repetem-se entidades 
Unicamente quando ha maior precisão 
Se posso c'uma letra, para que he confusão; 
Dizer o que com três ou quatro tenho dito. 
Porque o não farei, se he moda, e mais bonito? 
Tenho que escrever isto; isto por acabar, 
Aqwilopara 1er, ou para copiar: 
Para que he que, por, para ? Se com quatro AA somente 
Damos à frase hum tour que lhe vai lindamente, 
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E nas quatro dicções se poupão de pancada 
Não menos que dez letras, como quem não diz nada. 
E ficam eloquentes em todo o rigorismo 
Do trinque, do estupendo moderno laconismo. 

(...) » 
cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte II, Scène VI, pp. 606 - 607: 

« (...) 
Bélise 

Quel solécisme horrible! 
Philaminte 

En voilà pour tuer une oreille sensible. 
Bélise 

Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel! 
Je n'est qu'un singulier, avons est pluriel. 

Veux-tu toute la vie offenser la grammaire? 
Martine 

Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père? 

Philaminte 

O Ciel! 
Bélise 

Grammaire est prise à contresens par toi, 
Et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot. 

Martine 
Ma foi, 

Qu'il vienne de Chaillot, d'Auteil ou de Pontoise. 
Cela ne me fait rien. 

Bélise 
Quelle âme villageoise! 

La grammaire, du verbe et du nominatif, 
Comme de l'adectif avec le substantif, 
Nous enseigne les lois. 

Martine 
fai, madame, à vous dire 

Que je ne connais point ces gens-là. 
Philaminte 

Quel martyre! 
Bélise 

Ce sont les noms des mots: et l'on doit regarder 
En quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder. 
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Martine 
Qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, 

qu'importe? 
Philaminte, à Bélise 

Hé! mon Dieu! finissez un discours de la sorte. 
À Chrysale. 
Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir? (...) » 

(20) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Mulheres.... Acto II, Scena IX, p. 171. 
cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte II, Scène IX, p.609. 

(21) MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes, Acte II, Scène IX, p.609: 

« (-) 
Et je veux faire aujourd'hui connaître 

Que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître. 
Pour lui prendre un mari qui soit selon mes voeux. 

(...) » 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. A Sciencia das Mulheres.... Acto II, Scena IX, p. 172: 

« (-) 
Sem dúvida? Pois eu lhe mostrarei 

Quem he Pai de Henriqueta: porque eu a casarei. 
E a pobre Martinha...saberei desculparia, 
Dir-lhes-ha quatro verbos na linguagem, que falia: 
Elles a escutarão: verão quem he Crisal. 

(...) » 

(22) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. A Sciencia das Damas.... Acto II, Scena IX, pp. 173-174: 

« (•••) 
Crisal 

Constante? Constantíssimo: vós zombais, meu Irmão. 
Meus avultados bens levallos hum chatim, 
Que o seu cabedal todo são versos, e latim! 
Que como em sua vida nunca cheirou dinheiro, 
E da Filosofia assenta em que o primeiro 
Attributo he miséria, çujidade, e pobreza, 
Em vez de agradecermos, me cuspa na riqueza! 

Aristo 
Como estais enganado! Seja pobre Henriqueta; 
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E cortem-me o pescoço, se lhe pega o Poeta. 
Crisal 

Dizei-me o que quizeres, mas tal me não digais: 
Poetas, e Filósofos desprezão cabedaes. 

Aristo 
Dizei antes, dissipão. 

Crisal 
Não vos façais pedante 

Com essas distinções; não se põe por diante. 
A tal gente a pobreza. 

Aristo 

Eu digo-vos que põe. 
Crisal 

Eu digo-vos que não. 
Aristo 

Posto que vos não toem. 
Minhas razões, Crisal, tereis vós a prudência 
De deixar arriscar-me huma experiência? 

Crisal 
Eu por mim... mas vereis como vos sahe frustrada: 
E cá para este caso he bem cousa escusada. 
Que depois de tomar o casamento a peito, 
Mandai-me cá Clitandro, e vêllo-heis logo feito. 

Aristo 
Cá-vo-lo mando; mas a mal não levareis 
Que faça a experiência? 

Crisal 
Fazei mil se quereis... 

Era o que me faltava, ver eu hoje no chão 
Cahida a mais constante, valida opinião; 
Ou seja como base de sã Filosofia, 
Ou como affectação da vã pedanteria. 

(...) » 

(23) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. A Sciencia das Damas.... Acto III, Scena II, p.177. 
cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes, Acte III, Scène II, p.610. 

(24) MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acto III, Scène II, p.612. 
cf. 
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FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Damas.... Acto III, Scena III, p. 183. 

(25) MOLIERE, op. cit.. Les Femmes Savantes, Acte III, Scène II, p.613. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. A Sciencia das Damas.... Acto III, Scena II, p. 188. 

(26) A referência à «Escola moderna» encontra-se em A Sciencia das Damas, na cena V do Acto III, na página 
191 e é uma explicitação crítica da lavra de Manuel de Figueiredo.Molière no Acto III, cena III, página 613, a 
correspondente, diz simplesmente: 

Trissotin, présentant Vadius. 
Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir; 
En vous le produisant, je ne crains point le blâme 
D'avoir admis chez vous un profane, madame. 
Il peut son coin parmi de beaux esprits. 

(...) » 
A alusão à tragédia de Corneille encontra-se no Acto IV, cena III, nas páginas 114 e 115 de A Sciencia das 

Damas.Dever-se-á confrontar com o original de Molière, Acto IV, cena III, página 618: 

« (...) 
Permettez-moi, monsieur Trissotin, de vous dire, 
Avec tout le respect que votre nom m'inspire, 
Que vous feriez fort bien, vos confrères et vous, 
De parler de la Cour d'un ton un peu plus doux; 
Qu'à le bien prendre, au fond, elle n'est pas si bête 
Que vous autres messieurs vous vous mettez en tête; 
Qu'elle a du sens commun pour se connaître à tout, 
Que chez elle on se peut former quelque bon goût 
Et que l'esprit du monde y vaut, sans flatterie, 
Tout le savoir obscur de la pédanterie. » 

(27) MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte V, Scènes IV, V, pp. 619 - 620. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Damas. Acto IV, Scenas IV, V, VI, VII e VIII, pp. 117 -
122. A Scena V corresponde às últimas falas de Philaminte e de Armande da cena IV do original.Em seguida, a 
Scena V é exactamente a IV da comédia de Molière, que, por sua vez, é dividida numa Scena VI.Daí que a 
Scena VII traduza impecavelmente a V, mas de forma incompleta, já que parte dela dá lugar ainda a uma Scena 
VIII. 

(28) Ver FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. A Sciencia das Damas. Acto V, cena II, p.128: 

« (-) 
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Henriqueta 
Teremos accidentes, 

se a vê. 
Crisal 
E ja tem ordem de arreganhar-lhe 

os dentes. 

(...) » 
cf. 

MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes, Acte V, scène II, p.621.Conforme se verifica, não se encontra 
aqui os mesmos comentários destas duas personagens. 

Os excertos citados situam-se respectivamente: 
MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acte V, Scène IV, p. 623. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Damas. Acto V, Scena IV, p. 140. 

(29) MOLIÈRE, op. cit.. Les Femmes Savantes. Acto V, Scena IV, p. 140. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., A Sciencia das Damas. Acte V, Scène IV, p.624. 
A cena IV da comédia de Molière desdobra-se nas cenas IV e V da tradução. 
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A Velha Garrida: uma tradução de La Mère Coquette ou les Amans Brouillez 

de Philippe Quinault 

Traduzida apaixonadamente, de um fôlego só, esta comédia de Quinault sofre, no dizer 
de Manuel de Figueiredo, «notáveis mudanças», sempre de acordo com a verosimilhança e os 
costumes, «pólos em que se sustenta o meu Theatro» (1). O tradutor afirma também que La 
Mère Coquette tem o «enredo de Calderon, o cómico grave de Terêncio, os saes de Plauto, o 
ridiculo de Molière, o bufão dos Italianos, e o util dos Gregos», é perfeita nas unidades e na 
«bella natureza» do amor, «âmago da Fabula» (2). Escrupuloso em imitar tal qualidade de 
comédia, não o será, contudo, tanto no que respeita a «flor de estilo, delicadeza de 
pensamentos, e enthusiamo poético», indispensáveis caprichos que glorificam a obra. Foi 
«augmentando a dissimulação, a ternura, e os extremos» que Figueiredo traduziu a melhor 
comédia de que se lembra, sem fazer «tort» ao «primeiro Poeta de França em certos Dramas, 
e talvez do mundo», mas inspirado pelo fogo com que em Portugal, sublinha ainda, se 
explicam as paixões (3). 

Globalmente correcta, revelando mesmo um domínio rigoroso da língua francesa, esta 
tradução é, apesar destes pormenores de chama para os quais Manuel de Figueiredo previne 
o leitor, muitíssimo próxima do original de Quinault. É precisamente este ardor que justifica a 
maior avidez de beijos do Champanha português em relação ao criado do original: 

«(...) 

Quoi! Tu baises par conte! 
Après un an d'absence, au retour d'un amant. 
(...) Tu crois que deux baisers ce soit contentement? 

(...) » 

cf. 

« (•••) 
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Tu contas os abraços! Faço má conjectura! (...) 
Entre os que bem se querem! Bem podes dar-me hum cento: 

Ora anda. (...)» 

Ainda mais brejeiros, os criados nacionais partem já do pressuposto da sua insinceridade 

e Champanha tem até a grosseria, ao contrário do seu equivalente francês, de admitir que não 

é sincero, chamando «néscia» à namorada, e notando que já é vivido e viajado: 

« (...) Já sei como se vive; não sou sincero, néscia! 
Venho da terra desses sete Sábios da Grécia. (...)» 

cf. 
« (...) Je sais comme il faut vivre, et vivre avec adresse, 

Je reviens du pays des sept Sages de Grèce. 
(...) » 

A forma como Champanha descreve a paixão que a ama de Laureta e o pai de Acante 

alimentaram desde tenra idade é também mais enfática, socorrendo-se de imagens ausentes 

no texto de Quinault: 

«(...) 

Tu sais quelle amitié de tout terns fit paroître, 
L'époux de ta maîtresse au père de mon maître; 
Qu'ils étoient grands amis, n'étant encor qu'en-

fans, 
Et qu'il y peut avoir déjà près de huit ans, 
Que ton maître embarque sur mer pour ses affaires 
Fut pris, et chez les Turcs vendu par des Corsaires. 

(...) » 

cf. 
«(...) 

Tu sabes, e como eu, essa grande amizade, 
Que não só desde moços, mas da mais tenra idade 
Tiverão o marido de tua Ama, e o Pai 
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De Acante: se este chora, respondia aquelle ai! 
Dous velhos hum por outro morrendo enternecidos, 

como morrer não vemos mulheres por maridos: 
Que ha perto, ou mais de oito annos, teu pobre Amo embarcando 
( Bem contra sua vontade, e como adivinhando) 
Não podendo os negócios fiar de Commissarios 
Foi captivo, e em Turquia vendido por Corsários. 

(-)» (6) 

Quando Acante pergunta a Laurette pela sua Ama, alonga-se o diálogo entre eles na 
tradução, certamente para melhor exprimir o embaraço da criada e preparar a longa tirada do 
apaixonado traído que se segue (7). Manuel de Figueiredo exagera igualmente o ataque de 
Laureta contra os homens, ao ponto de ela dizer que as «bellas / São assim; porque os 
homens são peores do que ellas», quando, na comédia de Quinault, a criada se limita a 
sublinhar que eles não são melhores do que elas, e só na versão portuguesa é que Acante 
ataca a figura ridícula do Marquês, tipo social do novo rico (8). O enamoramento é, ainda 
aqui, pintado mais como uma doença, sugestão que está ausente na comédia francesa: 

« (•••) 

Laurette 

(...) 

Ah! vous êtes, Monsieur, encor bien amoureux! 
(...) » 

cf. 

«( . . . ) 

Laureta 

Inda está mui doente: coitadinho: mui mal! 

Inda ama. (•••) » (9) 

Na cena IV, o tradutor deita a perder um lance psicológico de uma certa habilidade 
em Cremante; este velho pai reconhece na tradução que a origem da sua tosse é o frio, 
disfarçando com maior sucesso o catarro da velhice, enquanto que Quinault, mais fino, opta 
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por uma razão menos verosímil, mais romântica, e que melhor evidencia os esforços serôdios 

do pai que quer rivalizar com o jovem filho no amor: 

«(...) Cremante 
Doucement, je vous prie, 

La moindre émotion me fait tousser d'abord. 

Le Marquis 

Et qui peut si matin vous émouvoir si fort? 

(...) » 

cf. 

«(...) Cremante 
Batei; mas de vagar. 

Em apanhando frio tusso que faço medo. 
Marquez 

Mas que negocio o obriga a sahir lá tão cedo?» (10) 

Ridículo é também o orgulho com que o velho, afirmando que conserva da mocidade 

«hum resto de calor tão fogoso», descreve Isabel, meia descomposta, ao acordar de manhã. 

Se o original a pinta belíssima, a tradução põe ao rubro o amante em ruína, ao ponto de ver 

na jovem beleza a própria Vénus: 

«( . . . ) 

Je n'ai senti jamais mon ame plus emue; 
Sa beauté négligée en sembloit être accrue: 
Son desordre charmoit, un long et doux sommeil 

Avoit rendu son teint plus frais et plus vermeil, 
Rallumé ses regards, et jette sur sa bouche 
Du plus vif incarnat une nouvelle couche: 
Sans art, sans ornemens, sans attaits empruntez, 
Elle étoit belle, enfin de ses propres beautez, 
Sous le nom de bon Homme, et d'ami de son Père, 
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Je l'ai vu habiller sans façon, sans mystère, 
Pai fait pour Y amuser des contes de mon mieux, 
Mais Dieu fait cependant comme j'ouvrois les yeux. 
En se chaussant j'ai vu...Rien n est mieux fait au 

monde; 
Pai vu certain morceau de jambe blanche ronde... 

(...) » 

cf. 

Nunca me vi, Sobrinho, tão moço, e tão perdido: 

He vêlla sem ornatos, ver a Mai de Cupido! 
Encanta-me o seu pejo; o somno descançado 
Poz transparente a pelle, o carão mais rosado. 
Mais fogo aos olhos deo, e com pródiga mão 
Na boca, de carmi verteo nova porção. 
Sem arte, sem enfeite, e sem nada emprestado 
Como c'o seu luzia, luzia demasiado. 
Debaixo do pretexto de bom homem, homem sério, 
Tão íntimo do Pai, se vestio sem mysterio, 
Com contos a propósito hia atando os meus molhos, 
Mas Deos sabe como eu arregalava os olhos! 
E calcando-se vi... Nada he mais torneado! 
Hum troço de columna de pérfido nevado... 

(...) » (11) 

Se o Cremante francês, emocionado voyeur, não deixa de suscitar quase piedade pela 

inatingibilidade dessa bela juventude de mulher que pinta até ao pormenor de volúpia ridícula, 

o velho português pode repugnar pela gula com que aborda, precipitadamente aliás, a tal 

deusa, de olhos arregalados sobre a coluna grega dessa perna admiravelmente esculpida. 

Quando consegue vislumbrar-lhe os seios nus, Cremante manifesta comoção - « Ouf, je suis 

ému d'y penser seulement.» - , mas descai para o ridículo infantil de quem se diz «cego, e 

tontinho.»(12). 
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Na cena II do acto II, a mãe de Isabelle, Ismène, é rude para com a filha, reconhecendo 

que lhe inveja a superioridade, já que «elle n'est que trop belle, / Je sais sur les coeurs quel 

empire elle prend». Na tradução, Ismena demora mais a admitir esta aberração e Laureta 

tenta agradar-lhe, não sem grosseria, ao notar que pode haver «belleza quarentona» para 

flatter essa «mère coquette» (13). Realmente o decoro é mais exigente em Portugal, o que 

obriga ainda Figueiredo a dilatar, de oito para dez anos, o prazo de ausência de marido, 

considerado suficiente para a esposa o dar como morto e poder desembaraçadamente arranjar 

outro: 

«(...) Laurette 
Après huit ans passez, sans qu'un mari se treuve, 
Une femme au besoin est même plus que veuve; 
Il n'est rien de plus sûr, votre Avocat Ta dit: 
Mais il est bon d'ôter tout soupçon de l'esprit, 
Toute peur d'un retour et d'un remu-ménage, 
Si vous voulez qu'on pense à vous pour mariage. 

(...) » 

cf. 

«(...) Laureta 
Manter-se assim dez annos sem novas, nem mandado. 
Mais que viuva era, se pelo que se sente 
A falta de marido, se governasse a gente. 
E com que estamos nós: se o diz o seu Letrado. 
Mas além do remorso o quer authenticado 
Inda o que mais se enfeita: e desculpo-lhe o medo: 
Se ressuscita o morto, fica a chuchar no dedo. 

(•••)» (14) 

Em seguida, para fazer prova da morte certa deste marido ausente, Laurette convida 
Champanhe a jurar fé sobre o que esse misterioso velho, contratado para despachar o 
servicinho, disser - ele que é o marido de sua ama, qual Frei Luís de Sousa de regresso... - , 
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sublinhando a tradução o preconceito que faz de um homem viajado um homem cheio de 

manhas, hábil, portanto, na mentira: 

Laureia 

Dizer huma mentira he cousa do outro mundo? 

Depois de viajares; essa seria bella, 

Se tu te embaraçavas com huma bagatella. 

(...) » (15) 

Na cena V do acto II, a recusa do pai de Acante para marido de Ismène toma contornos 

exagerados na boca de Laureta, ao empregar uma bizarra linguagem religiosa, máscara 

frequente de hipocrisia, ausente no original, no sentido de descrever a «impiedade» de uma 

união realmente pouco saborosa: 

« (•••) 

Qui? lui vous épouser? ce seroit conscience; 
Vieil, usé comme il est, et déjà demimort, 
Pourroitil bien vouloir vous faire un si grand tort? 
Après d'un vieil mari la longue et triste épreuve, 
Puis qu'en très bonne forme enfin vous voilà veuve, 
C'est bien le moins vraiment que vous puissiez pour 

vous, 
Que d'oser faire aussi le choix d'un jeune époux, 
Et de connoitre un peu par votre experience, 
Du jeune et du vieillard quelle est la difference. 

(...) » 

cf. 

« ( • • ■ ) 

Eu bem vejo, Senhora, os velhos destas eras. 
Porém aquelle estimaa, e não me entra nos cascos 
Que elle queira pregarlhe hum dos maiores chascos, 
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Que pôde a huma viuva pregar-se.Que impiedade! 

Caduco, usado, estático.Cremante tem bondade: 

Se a quem Deos levou a Santa Providencia 

Por ja fiar mui pouco da sua continência: 

Casar com outro velho he precipicio eterno, 

Veja o que faz, Senhora, lembre-lhe, que ha inferno. 

Conheça a diferença, tudo o mais he demónio, 

Que faz de hum velho hum moço, no santo matrimonio. 
(...)» (16) 

De acordo com esta preocupação nacional das aparências está igualmente a atitude de 

Cremante que não se limita, à semelhança da personagem francesa, a duvidar da morte do 

amigo, mas acrescenta, de resto em primeiro lugar, toda uma vigilância sobre o mau aspecto 

de um falso luto: 

« (-.) 
Quoi! ce n'est que cela? 

Il n est pas mort, peut-être. 
(...) » 

cf. 

« O-) 
He justo; mas por pejo 

Se deve moderar, que escandalizaria 
Verem que deitou luto, quando inda a não sabia. 

E pôde ser mentira. 
(...)» (17) 

Já no Acto III, a Isabel portuguesa, para além de pedir à criada que seja mensageira de 

uma carta decisiva para Acante, aproveita para pôr a claro a estratégia de apuramento da 

verdade que libertaria os dois apaixonados de um equívoco, em parte arranjado pela matreira 

serviçal: 
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Ao menos por escrito...Isabel morre, estala, 
Se tu lhe não permites haver desse tyranno 
Resposta positiva, hum claro desengano: 
E porque desde logo julguei que te oporias 
A ver-me com Acante; e não quererias 
Do minimo recado já mais da minha parte 
Por zello, e por decência para elle encarregar-te; 
Vali-me do papel, que pôde ser mandado 
Por huma dessas moças, ou por qualquer criado, 

Se tu a bem o levas, se me dás Uberdade. 

(...) » 

cf. 

« ( - ) 
Tai cru qu'à ce dessein tu pourrois t' opposer; 
Et si de m'y servir la prière te gêne 
Je me suis préparé à t'en sauver la peine: 
Un billet de ma main par quelque autre porté... 

(...)» (18) 

No fim desta cena I, o tradutor apaga o comentário, entre o cínico e o compadecido, de 
Laurette que acabava de enganar Isabelle, dado que a tal carta serviria para convencer Acante 
de que a sua apaixonada infiel a enviava a outro, talvez porque mais adiante vai expnmir esse 
princípio com outra perícia: «Qu'on est sot quand on aime!» (19). Assim, na cena III do acto 
III, Laureta evoca o Quixote de Cervantes para ilustrar o absurdo do comportamento 
amoroso, explorando um imaginário literário vivo entre nós, introduzindo outro sal: 

« ( - ) 
« Moi! qu aurois-je à vous dire? Il ne m'importe 

guère; 
Chacun peut en ce monde aimer a sa manière, 
Et je n'ai pas dessein par mes raisonnemens 
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De vouloir réformer les erreurs des amans. 
(...) » 

cf. 

« (•••) 

Já me curei, Senhor, palavra não diria: 
Amem como quizerem, á sua fantazia. 
Seria mais Quixote do que esse de Cervantes, 
Se reformar quizesse os erros dos amantes! 

(...) » (20) 

Logo a seguir, quando Laurette, dentro da sua lógica estratégica, convence Acante de 

que o melhor modo de espicaçar Isabelle seria namorar-lhe a mãe e, deste modo, o regresso 

da amada estaria garantido, o tradutor recorre mais uma vez à expressividade da presença do 

teatro espanhol em Portugal ao tempo, para afinar a persuasão e condimentar o discurso da 

vivíssima criada: 

« ( - ) 
Laureta 

Tem dúvida, Senhor, e como o prova bem 
A Comedia Hespanhola desdém con el desdém. 
Demais como Padrasto, quem lhe pôde ir á mão? 
Não pôde pôr na rua o tal Marquez bufão? 
Encerrar a louquinha; pregar-lhe inda a janella: 
Impedir que seu Primo se não case com ella. 

(...)» (21) 

Já no acto IV, na cena II, é de registar igualmente que o pajem do Marquez é mais 
insultado em português do que em francês por este novo rico que, na tradução, não se limita 
a chamar-lhe «fripon» e o trata de «insolente, selvaje», recordando o ditado «não peças a 
quem pediu, não sirvas a quem serviu» (22). Aliás, a cena V só confirma esta tendência 
nacional para o insulto fácil, porquanto Laureta, na versão portuguesa, não se coibe de 
chamar ao namorado «insolente» e «embusteiro», o que só é parcialmente verdade, por este 
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não se prestar a dizer que presenciou um rendez-vous amoroso: Isabel, na tradução, não se 

satisfaz em meter o visitante «avec un trouble extreme, I A côté de son Ut renfermer elle-

même», e chega ao cúmulo de «tão trémula e passada / Fazer-lhe do seu leito trincheira, e 

emboscada», dentro do seu próprio santuário (23). Na cena VI deste acto IV, o tradutor 

omite uma fala despeitada de Isabelle, mas de grande e falsa sobranceria, certamente por a 

achar inútil, ou ainda excessiva, enquanto atitude feminina: 

« ( - ) 
Il vous importe peu qu'ainsi je me retire; 
Nous n'avons que je croi, Monsieur, rien à nous 

dire: 
Vous ne me cherchez pas. 

(...)» (24) 

O registo de língua de Laureta, a criada, encontra-se muito bem acomodado por Manuel 
de Figueiredo que a põe a falar de «taes ciganices», na acepção de falsas falinhas mansas e a 
invocar São Bento para indignar o próprio milagreiro com tais leviandades femininas(25). 
Quando, na cena VIII, Acante ainda suspira, obcecado, por Isabelle, a tradução exprime 
melhor do que o original o paradoxo sentimental do apaixonado que racionalmente desiste da 
traidora, mas, no fundo, não consegue deixar de a amar. Se a insulta, logo a elogia.Trata-se 
do tal fogo português que Manuel de Figueiredo se comprometera a não esquecer: 

« ( - ) 
Com tudo isso ninguém tal crera de Isabel. 

Isabel inconstante, Isabel infiel, 
Isabel desmentida, Isabel gentil, bella... 

(...) » 

cf. 

«(...) 
Mais, Madame, après tout, qui l'eût cru d'Isabelle? 

Isabelle inconstante! Isabelle infidelle! 

Isabelle perfide, et sans se soucier... 
(...) » (26) 
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A fala seguinte de Acante continua esta particular expressividade no que toca o 

paroxismo amoroso, distinta da compostura francesa: 

« (•••) 

Seja juiz, Senhora, he sua Mâi, bem vejo: 
Porém por isso mesmo, por isso he que a elejo. 
Ha cousa mais atroz!...Decida com paixão, 

Que a injuria que me faz? maior ingratidão? 
Depois de nuns juramentos com tal ternura feitos, 

Ternura, que quebrava os corações nos peitos, 
De conservar té à morte nossas almas unidas, 

E por não separallas perder antes as vidas. 
Isabel hoje, a mesma,...essa Isabel,... aquella... 
Ah! Tenha dó de mim...não me falle mais nella. 

(...) » 

cf. 

Ce sont tous ces endroits, 
Où T ingrate a promis de m'aimer tant de fois; 
Ces lieux témoins des noeuds dans son coeur se dé

gage... 
De qui T objet encore m'en rappelle l'image; 
Et pour marquer T ardeur que j'ai d'y renoncer, 
Je ne veux plus rien voir qui m'y fasse penser. 
Tout me parle ici d'elle, il vaut mieux que je sorte. 

(•••)» (27) 

Na cena II, com efeito, o tradutor intensifica a paixão de Acante; o Marquez não se limita 
a constatar que «Je voi trop quel chagrin en secret te dévore», acrescentando: «Vejo que 
internamente te fina, e te devora» (28).Os critérios portugueses de constância amorosa são 
também, e, coerentemente, mais rigorosos do que os franceses: enquanto lá Acante foi amado 
durante quatro ou cinco anos, «Durant quatre ou cinq ans son coeur fut ta conquête», entre 
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nós Acante tem a fidelidade de Isabel durante seis anos, «Seu coração possuíste seis 

annos?»(29). Quando Isabel lamenta vir a ser «madrasta» do seu apaixonado, já que podia ter 

sido sua mulher, o velho pai de Acante, furioso, ousa chamar-lhe «néscia», e tal insulto não 

se encontra na comédia de Quinault, onde Isabelle nunca reconhece, como na versão de 

Figueiredo: «E que bem que me diz; vendo o mal, que me trata.» (30). 

Não há dúvida de que Manuel de Figueiredo, ao introduzir o tal fogo que caracteriza, 

segundo considera no «Discurso», o modo de amar português, nacionalizou a comédia de 

Philippe Quinault. Fê-lo com os exageros sentimentais enfaticamente sublinhados, as 

chocarrices dos criados de linguagem colorida, e certo trato masculino menos civil para com 

as mulheres que, se não amam intensamente, namoram e querem desposar.Enfim, como é 

diferente o amor em Portugal. 
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NOTAS: 

(1) FIGUEREDO, Manuel de, Theatro, Lisboa, Na Impressão Regia, anno de 1805, por Ordem Superior, tomo 
VII, «Discurso», A Velha Garrida, pp. IV e V. Aqui o tradutor nota que caso alguém confrontasse os originais 
com as traduções, dar-se-ia ao trabalho de dizer «sem tratos porque variei, porque suprimi, porque aumentei, 
porque substitui», porque não dei o Poema tal qual elle se acha escrito, e conduzido; porém como não chega a 
tanto a minha fraqueza, para que hei-de dalla a entender? (...)». Acrescenta igualmente que não altera as 
«faltas» em função da verosimilhança e dos costumes, quando estas forem estruturantes da própria peça.Socorre-
se, em nota, de uma citação de «U Abbé d'Aubignac» para sublinhai a importância da «vraysemblance», como 
«essence du Poème Dramatique». 

(2) Idem, ibidem, p. VI. O tradutor acrescenta ainda: «Calo-lhe as fraquezas, porque não estou de animo nem de 

as louvar, nem de as pulliar (...).». Nas páginas VIII e IX deste «Discurso», Figueiredo censura os autores 

modernos que se esquecem «da natureza, e da verdade» e ignorando deliberadamente que «a Comedia he o 

retrato da vida commua» e que a Tragedia não deve ser escrita «no estilo do Poema Épico», como, em nota, bem 

ensina ainda «Mr.fAbbé d'Aubignac». 

(3) Idem, ibidem, p.IX: «Nasci para cá dos Pyrineos (...)». 

(4) QUINAULT, Philippe, Théâtre. Paris, 1703, tome III, La Mère Coquette, comédie, Acte I, scène I, pp. 147, 

148. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto I, cena I, p.2. 
Este exagero também se manifesta no facto de, na tradução, a discussão sobre os beijos se alongar em 

relação ao original, onde se passa imediatamente à questão central: 

« Laureta 

Tem paciência, que logo, se estás quieto, 

Prometo de fartar-te. 

Champanha 
De abraços? 

Laureta 
Sim, prometto. (...) 
Falla-me de meu Amo, mas com sinceridade.» 

(5) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto I, cena I, p.5. 
cf. 

QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte I, scène I, p. 149. 
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(6) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, cena I, p.6. 

cf. 
QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte I, scène I, p. 150. 

No mesmo sentido, na cena II, Acante reconhece sobriamente que Laurette e Champanhe se amam e 

este confirma discretamente, p. 152. Na versão portuguesa, na cena II, p. 8, o ardor é maior: 

«(...) Acante 
Vós não vos quereis mal, segundo o que estou vendo. 

Champanha 

Ardemos hum pelo outro. 

Laureia 
E com a mesma chamma. (...)» 

cf. 
« (...) Acante 
Vous vous aimez tous deux à ce que je connoi. 

Champagne 

Hé! pourquoi non, Monsieur? 

Laurette 
Avec même tendresse. (...)». 

(7) QUINAULT, Philippe, op. cit., Acte I, scène II, pp. 152-153. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, cena II, pp. 8 e 9. A longa tirada de Acante foi rigorosamente 
traduzida, com uma ligeira ênfase sobre a «inconstância», isto é, sobre certa propensão do sexo feminino para a 
leviandade: 

« (.-) 
Pavois cru que son coeur pourrait se dégager, 
Du penchant naturel qu a son sexe à changer. 
Mais l'ingrate au mépris d'un feu tel que le nôtre 
Et changeante, sans foi, fille enfin comme une autre.» 

cf. 

« (-.) 
Hum coração, (hum só) ou néscio, ou preocupado 
Dessa pensão do sexo presumi dispensado; 
Mas a pezar, a ingrata de meus suspiros, e ais; 
Sem fé, e sem lealdade, mulher foi como as mais.» 
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(8) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, cena II, p. 11 : 
«(...) Acante 

He esse Marquez louco? (...)» 
cf. 

QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte I, scène II, p. 154. 

(9) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, cena III, pp. 156, 157.Aqui o Marquez reconhece o outro criado, 

que também dá conta dessa antiga convivência, do tempo em que fora igualmente lacaio.De resto a tradução 

introduz ainda uma risada sobre um certo tipo de cumprimento muito à la mode: 
« (...) Laureta 

Nada... dispenso o comprimento...Abraços de Urso! 

Marquez 

He moda. 

Laureta 
He bem galante invento! (...) » 

(10) QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte I, scène IV, p. 160. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op cit., Acto I, cena IV, p. 18. 

Na página 161, contudo, Cremante lá vai admitindo que tem pequenas mazelas (...) / Da Gotta, e 

Rheumatismo», de acordo com o original.Mas, só na tradução é que o Marquez alivia o velho, notando: 

« Tudo isso, Tio, he nada. 

Quem não padece? » 

(11) QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte I, scène IV, p. 161. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, cena IV, p.21. 

(12) QUINAULT, Philippe, op. cit., Acte I, scène IV, p. 162. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, cena IV, p.22. 

No fim desta cena, Manuel de Figueiredo torna mais claro, na tradução, o «arranjinho» financeiro 

entre Cremante e o Marquez, na página 25 (cf. com as páginas 164, 165 da comédia de Quinault): 

« (...) Cremante 
Posto que o ouro he raro... 

Marquez 
Eu não desconheço isso. 
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Cremante 

De vós espero em cambio outro maior serviço. 

Marquez 

Meu credito na Corte não tenha, Tio, em ócio. (...)» 

(13) QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte II, scène II, pp.167-168. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto II, cena II, pp. 27-28. 

Mesmo considerando que ter quarenta anos nos séculos XVII XVIII não significava o que hoje em dia 

pode significar, em termos de esperança de vida e de preservação da juventude, a tradução do título da comédia 

de Quinault pode pecar por excesso. É certo que Figueiredo quis enfatizar o ridículo da cosmética e da rivalidade 

de Ismena, quarentona, em relação à bela Isabel, com os seus deliciosos dezasseis anos, cuja volúpia natural 

Cremante tão bem testemunha, mas, apesar de tudo, pode ser difícil imaginar esta mãe sofisticada, espécie de 

mulher fatal , autêntica «macaca», como ainda se diz, de cosmética, como uma «velha garrida». O próprio 

Manuel de Figueiredo admitiu, no «Discurso», certa dificuldade em traduzir o título. 

(14) QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte II, scène IV, p. 171. 

cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto II, cena IV, p.33. 

(15) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto II, Scena IV, p.35. 

cf. 
QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acto II, cena IV, p. 173: 

« Laurette 

Quoi, pour mentir un peu, te troubles-tu si fort? 

Et serois-tu bien homme à si foible cervelle, 

Que de t'embarasser pom une bagatelle? (...)» 

Ainda nesta cena, na página 173, o «importun beau-père» passa a ser, na tradução, na página 36, 

uma caricatura da figura social do marquês: 
« (...) Laureta 

A Mãi dar-lhe hum Padrasto amigo do interesse; 

Ou hum Marquez da moda, que louco, e desattento 

Comesse o dote à Filha, gorasse o casamento. (...)» 

(16) QUINAULT, Philippe, OP. cit.. Acte II, scène IV, p. 178. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, OP. cit.. Acto II, cena TV, pp. 41-42. 

Não deixa de ser picante este cruzamento entre as sugestões maliciosas e as referências religiosas. 
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(17) QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte II, scène VI, p. 179. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto II, cena VI, p.43. 

É de registar igualmente a tendência, na tradução, para informalizar, se não mesmo popularizar, a 

linguagem das personagens em geral, com uma incidência particular e feliz no caso de Laureia, a criada ( cf. 

página 45 da tradução com página 181 do original): 
« (...) Cremante 

Je voulois vous parler de mon Fils, mais, Madame, 
Ne faites rien pour moi qui contraigne votre ame; 
Prenez plutost du temps pour examiner bien... (...)» 

cf. 
« Cremante 

Lembrava-me, Senhora, de meu filho; porém 
Não o faça por mim: consulte-o antes bem. 
Taes cousas não se fazem de chofre, ou de pancada. (...)» 

. cf. pg. 50 da tradução com página 186 do original: 
« Laureia 

(...) 
Olhe, minha Senhora, que já sahio da infância. 
Mudado o home, a dama ( que diz!) não mudaria, 
Não sabe que he mulher? O sexo a comeria! 
Ceder esta vantagem ao sexo mariolão!» 

(18) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, cena I, pp. 52-53. 

cf. 
QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte III, scène I, pp. 187-188. 

(19) QUINAULT, Philippe, OP. cit.. Acte III, scène I, p. 189. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, OP. cit.. Acto III, cena I, p.55. 

(20) QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acto III, scène III, p. 193. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, cena III, p.60. Ainda nesta cena, na página 65, Acante, 
despeitado, toma a resolução de se virar para outra mulher, dizendo: «He esse o meu projecto; mil damas ha 
gentis».ChamPanha responde, disponível: «Toca a passar revista, belezas de Paris.» No original, p. 196, Acante 
é mais fino e procura «faire choix d'une beauté si rare...» que supere Isabelle. Acante, aqui, não se solidariza e 
fica calado. 
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(21) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto III, cena III, p.66. 

cf. 

QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte III, scène III, p. 197: 

« Laurette 

Peut être.Le dépit fait quelquefois miracle; 

Du moins à son amour vous pourriez mettre obsta

cle, 

Et comme son Beaupère, il dépendroit de vous 

D empêcher le Marquis de se voir son époux.» 

(22) QUTNAULT, Philippe, op. cit., Acte IV, scène II, p.206: 

« (...) Le Marquis 

Le voici; ce fripon s'arrête à chaque pas.» 

cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit. Acto IV, cena II, p.76: 

« (...) Marquez 

Aqui vem; já achaste horas, insolente, selvage.» 

Este Marquez é um novo rico.Está, assim, explicada a arrogância suplementar. 

(23) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto IV, cena V, pp. 82-83. 

cf. 

QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acto IV, cena V, pp. 210-211.Nesta mesma cena, Isabel não é só para 

Acante «finfideUe», é também «barbara...imPia», o que também justifica o ditado «Quem desdenha, quer 

comprar». 

(24) QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte IV, scène VI, p.213. 

cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op^çit, Acto IV, cena VI, p.85. Por outro lado, nesta cena, na página 86, Isabel 

é mais descarada, menos subtil, a responder a Acante, quando este lhe pede que interceda junto de sua Mãe, no 

sentido de lhe salientar as suas qualidades como apaixonado (cf. com o original, p.214): 

« (...) Isabelle 

Oui, Monsieur, je sai ce qu'il faut dire. 

(...)» 

cf. 

« (...) Isabel 
Gostosa, e sem disfarce. (...)» 

(25) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto IV, cena VII, p.87. 

cf. 
QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte IV, scène VII, p.215. 

303 



(26) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto IV, cena VIII, p.91. 

cf. 
QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte IV, scène VIII, p.219. 

(27) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto IV, cena VIII, p.92. 

cf. 
QUINAULT, Philippe, Acte rV, scène VIII, p.220. 

Na cena DC da tradução, na página 94, a fala de Laureta, a criada, é mais uma vez mais colorida do 

que no original, na página 221 : 
« (...) 
Galantes criançadas! Case com elle, e creia!... 
Achea feia, ou bonita, agarreo; e vá comigo, 
E saiba que lhe dou hum conselho de amigo, 
Que a aconselho bem. (...) » 

cf. 

« ( • • ■ ) 

Prenezvous garde à cela de si près? 
Epousezle toujours... (...) » 

(28) QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte V, scène II, p.225. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto V, cena II, p.98. 

(29) QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte V, scène II, p.225. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto V, cena II, p.227. 

No fim desta cena II, o tradutor recupera novamente a crítica aos Marqueses, pretensiosos sem 

categoria, alterando basicamente o confronto ente Acante e «Le Marquis», no original.Ver: 

QUINAULT, Philippe, op. cit.. Acte V, scène II, p.228. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto V, cena II, p. 102: 
« (...) Acante 

Digote senão sahes... 

Marquez 
Estima a tua vida: 

Que os botões de algibeira, cambapés, avenida 
Chamada dos Marquezes... 
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Acante 
Marquezes são bons tomos... 

(...) » 

(30) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto V, cena V, p. 111. 

cf. 
QUINAULT, Philippe, OP. cit.. Acte V, scène V, p.236: 

« (...) Cremante 

Ne vous amusez pas à vous mettre en colère, 

Il n en vaut pas la peine. 

Isabelle 
Oui, TIngrat aujourd'hui 

Ne vaut pas en effet qu on pense encor à lui. 

Cremante 

Cest un impertinent. (—) » 
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rinna. ou a rvmenci» dp Augusto: 
uma versão portuguesa da «Tragedia do Grande Corneille» 

« Fundindo o mal atado discurso» de Manuel de Figueiredo, conclui-se que, para este 

perseguidor da regularidade, Corneille foi o génio da irregularidade, vencedor até da 

comparação com o equilibrado Sófocles (1). Incomparável, mesmo em relação aos que o 

ultrapassam, na «force de vers, de raisonnement, et de sentiment» (2), o autor de Çinnâ perde 

em natureza, verosimilhança, simplicidade, composição global, terror e comparo, mas 

ganha espantosamente em arte, brilho, minúcia no desenho das partes, pasmo perante acções 

que não poderiam acontecer e homens «como nunca se poderião haver». 
Neste sentido, Figneiredo ainda ajuiza que «o Cinna he a sna melhor Tragedia», apesar 

de sahenta, não lhe encontrar «nem matureza, nem preceitos, nem caracteres, nem costumes, 
nem verisemelhanca» (3). Como que para reforçar mais o elogio, o dramaturgo português 
aponta defeitos básicos de construção, no caso desta tragédia: depois de Cinna ter duo a 
Emilia que ocultava aos conjurados a razão pessoal desta vingança, confessa-a a Maxmto 
furiosamente; os remorsos de CLnna afigmam-se desconcertantes, surpreendem no momento 
tapróprio e com uma motivação pouco aceitável; a alegria estranha de Emffia na cena IV do 
Acto IV, o engano do afogamento de Maximo e a intrepidez de alma de Cinna e Maxtmo, 

quando sáo perdoados (4). Com estas «verosimilhanças, s6 Corneille sabia fazer mmavdhas 
e portanto, na opinião de Manuel de Figueiredo, o seu exemplo não deve ser segmdo pelos 
Poetas Deste mau exemplo, afinal «Chefe de Obra de Corneille», deverão, no entanto reter 
«quanto vai a grandeza de pensamentos, e a força, e energia de expressão em semelhantes 
Poemas (5) Para além do mais, é difícil definir «quem he o Heróe desta Fabula», ,a que o 
tradutor só lhe encontra «dons caracteres, (...) hum trágico, e outro cómico.» O pnmeno, o 
de Emiha, trágico, e sustentado até se sujeitar à clemência de Augusto. O segundo, o de 
Lívia, cómico pelo sentido quase exclusivo das conveniências. «Nenhum tem costumes», ia 
que não há verdadeiramente convicção nas atitudes de Cinna, incitado por Emilia, Maxnno, 
aconsemado por Liberto, Augusto, por sua vez manipulado por Livia. O «famoso Sohloqmo 
do Acto IV» toma, no dizer do tradutor, odioso o carácter de Augusto que não consegue 
esmorecer os crimes passados com o perdão dos conspiradores (6). 
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No fundo, este elogio a Corneille não passa de uma censura radical, porque o 

dramaturgo francês foi, no entender de Manuel de Figueiredo, inábil até naquilo em que 

sempre foi celebrado.Maladroit no Gd à custa de Guillén de Castro, dirá ainda(7). 

Desastroso e inimitável. Sem descendência. 

Intocável mesmo nas suas deficiências, isto é, sobretudo graças a elas, Çjnna, a tal 

obra-prima de Corneille, é impecavelmente traduzida por Manuel de Figueiredo, que, por 

isso, não ousa sequer introduzir alterações significativas. 
Na verdade, Emília é a personagem mais trabalhada, logo desde o Acto I, no sentido 

de uma caracterização mais intensa da sua relação amorosa com Cinna; o tradutor sublinha a 
tirania da mulher sobre o homem tresloucadamente apaixonado, e, enquanto tal, menos 
responsável pela conspiração contra Augusto, seu pródigo benfeitor, porquanto tem no seu 
lado nocturno, irracional - dir-se-ia marcadamente feminino? - o móbil da vingança pelo 
assassínio - «massacre», em Francês! - de seu pai e não tanto num juízo ponderado e assente. 

A primeira fala de Emília, na cena I do Acto I, confirma já esta tendência: os «Impatients 
désirs d'une illustre vengeance» dão lugar a «Desejos de vingança fatal, que me devora», 
avidez bem mais animal; no original, «vous reprochez à ma triste mémoire», declaração 
agravada, na tradução, para «vós insultais minha triste memória»; o crime é também 
aligeirado, porque, em Corneille, o seu pai é «massacré» e, na versão portuguesa» é 
simplesmente «assassinado», primeiro degrau do «Throno do malvado», sem este 
qualificativo no original; os «ardents transports» tornão-se «fataes, cruéis transportes» (9). 
Na cena II, o tradutor apresenta ainda uma Emilia ciosa da adoração de Cinna e impiedosa na 
vingança, oferecendo uma assimetria amorosa inexistente na tragédia francesa e que poderá 
vir a ser expressiva: 

«( . . . ) 

Je f ai juré, Fulvie, et je le jure encore, 
Quoique j'aime Cinna, quoique mon coeur F adore, 
S'il me veut posséder, Auguste doit périr: 
Sa tête est le seul prix dont il peut m'acquérir. 
Je lui prescris la loi que mon devoir m'impose. 

(...) » 

cf. 
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Jurei-0, Fulvia, sim, e juro ainda agora, 
Supposto que amo Cinna, e que Cinna me adora, 
Que não me possuirá sem que pereça Augusto, 
A filha de Toranius não rende a menos custo. 
Sua cabeça he o preço, por que me pode obter. 

(...) » 

Na mesma cena, a confidente aconselha Emilie a transferir essa vingança para o curso 

normal da História que sempre vem a punir quem com ferros mata, ajudando os seus intentos 

só «par des voeux secrets». Na tradução, explicita-se a intenção de Emilia querer que 

Octávio saiba que ela própria instigou a conspiração: «Porque quereis que saiba que Emilia o 

aborrece?» (11). Emilia refere-se aqui até à «honra da Família», tópico implícito mas ausente 

no original, e Fulvia caracteriza a acção de Cinna, «cego, e arrojado», enfatizando essa noção 

de irresponsabilidade relativa da atitude do jovem (12). Quando Emília assume que «quoi 

qu'il en soit, qu'Auguste ou que Cinna périsse», o tradutor acrescenta «astros fataes», entre 

parêntesis, como que atribuindo mais ao destino do que às suas vontades a tragédia desse 

único desenlace possível (13). Cinna admite à amada que o empenho dos conjurados é tal -

«Eu não posso dizello» -, de tal modo inefável, que todos «parecem servir huma querida», 

numa tradução estranhamente casta de «maîtresse», mas sempre deixa claro aos cúmplices 

que lutam todos pelo «fim da tirannia», enquanto que o original se fica pelos vagos «desseins 

généreux» (14). Na cena IV, quando Emília teme que Augusto, na tradução «o inimigo», já 

saiba da conspiração, é, aí, também mais desvairada e emotiva, medrosa até, do que a 

personagem francesa: 

« (•••) 
Sois moins ingénieuse à te tromper toi-même, 
Cinna; ne porte point mes maux jusqu'à l'extrême; 
Et puisque désormais tu ne me peux me venger, 
Dérobe au moins ta tête à ce mortel danger; 
Fuis d'Auguste irrité l'implacable colère. 
Je verse assez de pleurs pour la mort de mon père; 
N'aigris point ma douleur par un nouveau tourment, 
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Et ne me réduis point à pleurer mon amant. 
(...) » 

cf. 

« CO 
Sê menos engenhoso para enganar-te.Eu tremo. 

Cinna, não leves, não, meus males ao extremo. 

E já que me não podes vingar desse inimigo, 

Livra a tua cabeça deste moral perigo. 

Foge de Augusto, salva-te: vai-te, meu Cinna, vai. 
Bem lagrimas me custa a morte de meu Pai. 

Não irrite a saudade mágoa tão penetrante, 
Não queiras reduzir-me a chorar hum amante. 

(...) »(15) 

Émilie inquieta-se «si l'entreprise est sue».Emilia agita-se com a possível «infidelidade» 
dos conjurados. Cinna diz que Augusto vai tremer «alors qu'il me perdra» e na tradução é 
mais preciso, quando afirma que tremerá «quamdo me entregar ao cutelo, ou à chamma», 
mostrando ainda mais bravura na glória trágica da sua morte em perspectiva (16). O final do 
Acto Primeiro é mais uma vez conclusivo: se Emilie fala de «mon amitié» que há-de livrar o 
seu apaixonado da punição, junto de Livie, Emília acha mais conveniente subir o tom até à 
«minha ternura» e lembra a Cinna, numa fortíssima interrogação, a tal adoração dele por ela, 
prolongando a mesma assimetria, radical em relação à sobriedade do original: 

« C) 
Va-t- en, et souviens-toi seulement que je t'aime. 

(...) » 

cf. 

«(...) 

Sim: 

Mas lembraste, que te amo, e que morres por mim? 
(...)» (17) 
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Curiosamente, já no Acto II, um «Courtisan flatteur» é «hum molle Cortezão» que 

treme «se cedo, se ouso», numa clara censura da generosidade do governante, quando o 

original não sublinha esse inconveniente: 

« Auguste 

(...) 

Mille ennemis secrets, la mort à tous propos, 
Point de plaisir sans trouble, et jamais de repos. 

(...) »(18) 

Auguste aconselha Cinna e Maxime a que desprezem a «grandeur suprême» do seu 

poder, afinal tão vão porque «Odieuse aux Romains et pesante à moi-même». Muito 

expressivamente Augusto falará de «suprema grandeza imaginada», num belo lance de 

interpretação psicológica (19). Máximo vem a confessar a Augusto que «Do de Cinna o meu 

voto he nisto mui diverso», não só denunciando o seu companheiro, como destacando-se 

ainda, e desta forma mais claramente, na tradução, dos seus intentos tresloucados (20). 

Cinna, depois de numa aparente contradição ter incitado Auguste a não renunciar ao seu 

poder, reafirma a Maxime, perplexo, o seu intento de vingança, chamando o verdadeiro nome 

às coisas, enquanto que, na versão portuguesa, a tirania sai aligeirada, numa tradução quase 

incompreensível: 

« G-) 
Acabemos com estes espíritos pequenos. 

(...) » 

cf. 

« (-.) 
Que le peuple aux tyrans ne soit plus exposé. 

(...) » 

Cinna acaba confessando a Maxime que a paixão profunda que move esta vingança é 

Emilie, levando este a entender que o grande empenho na conspiração é mais pessoal do que 

nacional. Deste modo, Manuel de Figueiredo pinta ainda mais impressivamente o já pungente 

quadro de casamento, descrito por Cinna: 
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« (•••) 

La recevoir de lui me serait une gêne. 

Mais quand j'aurai vengé Rome des maux soufferts, 

Je saurai te braver jusque dans les enfers. 

Oui, quand par son trépas je Y aurai méritée 
Je veux joindre à sa main ma main ensanglantée, 
L'épouser sur sa cendre, et qu'après notre effort 
Les présents du tyran soient le prix de sa mort. 

(...) » 

cf. 
« (•••) 

Como dadiva dele me seria horrorosa. 
Porém vingada Roma, depois de apunhalallo. 

Té nos mesmos infernos saberei affrontallo. 

Então, porque o mereço, a mão por elle dada 
Ajuntarei à minha, fumando e ensanguentada: 
E sobre suas cinzas mostrarei desta sorte, 
Que são dons de tyrannos o premio da sua morte. 

(•••)» (21) 

A noiva amadíssima parecer-lhe-ia «horrorosa». Apunhalado, na vivíssima imagem do 
acto, a mão de Emília, que lhe havia sido oferecida por essa mão devidamente morta, unir-se-
á à de Cinna, num gerúndio visual e demorado de violência e bravura, acrescentado ao 

sangue. 
No mesmo sentido, Manuel de Figueiredo mantém a custo no Acto Hl, cena I, a 

assimetria amorosa do início, dado que Corneille insiste na simetria que liga os dois 

apaixonados: 

« Maxime 

(...) 
Il adore Emilie, il est adoré d'elle.» 

312 



cf. 

« Maximo 

(...) 

Perdido adora Emilia, e Emilia louca o ama.» 
(22) 

Apesar dos adjectivos extremos aplicados a um e a outro, o certo é que é ele que 

continua a adorar e ela a amar tão só. Logo a seguir, Maxime revela o seu amor rival por 

Emília, dizendo: «Oui, j'aime sa maîtresse». Na tradução, agita-se mais:«Por Emiha 

estremeço» (23). Contudo, o tradutor prefere censurar as temíveis consequências do amor e 

encurta a fala de Euphorbe: 

« ( - ) 
V amour rend tout permis; 

Un véritable amant ne connaît point d'amis, 
Et même avec justice on peut trahir son maître: 
Oubliez T amitié, comme lui les bienfaits. 

( - ) » 
cf. 

« ( - ) 
Não se estende a hum traidor, 

Que pela Dama entrega amigos e Senhor. 
Esquecei a amizade, como elle os beneficio s. 

(-.)» (24) 

Depois de Maxime considerar que nunca obterá Emilia «par une triple offense», numa 

expressão sugestiva que desaparece na tradução, Figueiredo acrescenta da sua total 

responsabilidade um juízo, certamente não inesperado, sobre a inconstância das mulheres, a 

sua afectividade fácil e sobre a previsível reacção de Emília, no futuro: 

« (•••) 
Euphorbe 
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C'est ce qu'à dire vrai je vois fort difficile. 
L'artifice pourtant vous y peut être utile; 
Il en faut trouver un qui la puisse abuser, 
Et du reste le temps en pourra disposer. 

(...) » 

cf. 

« (•••) 

Euforbe 
Impossivel parece, mas o sexo inconstante 
Não tem de bronze o peito, nem também de diamante; 
E para esquecimento de perdidos amores, 
Bastarão quasi sempre novos adoradores. 

(•••)» (25) 

O próprio Cinna confidencia a Maxime que Emília lhe parece «trop inhumaine» e César 
«trop bon» - na tradução, o tirano é simplesmente bom e a amada só desumana, parecendo 
querer corrigir o exagero francês quanto a Augusto... - para concluir: «j'idolâtre Emilie». 
Manuel de Figueiredo vai mais longe e põe na boca de Cinna o reconhecimento da influência 
negativa da sua paixão, a dominação pela malignidade inexorável: 

« (•••) 

Antes eu! Mas oh Céos! Ah Emilia inimiga! 
Juramento execrando que a teu ódio me liga. 
Elle he que me transporta, ella aque me domina: 

Ser ingrato, ou perjuro, he o astro de Cinna. 
(...) » (26) 

No monólogo de Cinna, também «ma lâcheté» passa a ser «hum amor tyranno» e ele é 

mais firme na versão portuguesa, já que decide claramente não trair Augusto, mesmo que 

Emilia o odeie por isso: 

« ( - ) 
Oh Céos! Cinna huma tal resolução não toma: 
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E dura para sempre escravidão de Roma. 
Pereça o meu amor, Emilia me deteste, 
Mas não commeta Cinna hum crime como este. 

(...) » 

cf. 

« (...) 
Ô coup! Ô trahison trop indigne d'un homme! 
Dure, dure à jamais l'esclavage de Rome! 
Périsse mon amour, périsse mon espoir, 
Plutôt que de ma main parte un crime si noir! 

(...)» (27) 

De resto, ainda nesta cena III, Cinna elide a expressão francesa em relação à «haine 

d'Emilie, (...) souvenir d'un père» para a assunção de uma recusa: «Mas hei de ser perjuro? 

Jupiter fulminai: / Cruel ódio de Emilia, oh vingança de hum Pai!» (28). Porém, este Cinna 

mais decidido fraqueja mais quando Emília se aproxima: 

« Mas ella vem! Já sinto bater-me o coração.» 

cf. 
«Mais voici de retour cette aimable inhumaine.» (29) 

Na sua presença, regressa, apesar de uma proposta cheia de bom senso que pouparia 

César, o excesso passional que caracteriza Cinna, na versão portuguesa: 

«(...) 
Eu vos adoro, Emilia; e o ceo me fulmine, 

(...) 

Se vos não idolatro com aquella ternura 
Que faz numa alma heróica divina a formosura. 

(...) 

cf. 

«(...) 
Je vous aime, Emilie, et le ciel me foudroie 
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Si cette passion ne fait toute ma joie, 
Et si je ne vous aime avec toute T ardeur 
Que peut un digne objet atteindre d'un grand coeur! 

(...) » (30) 

O «grand coeur» de Emflia é igualmente reduzido à sua «formosura», mais sedutora e 

menos heróica.A sua reacção ao arrependimento do jovem conspirador, seu amado, é 

também mais fogosa e agressiva, na tradução: 

« ( - ) 
Não mais, alma inconstante: 

E dizes que es heroe! E dizes que es amante! 
Cumpre tuas promessas hum arrependimento? 

(...) 

Que fácil es! Eu pasmo! (...). » 
cf. 

« ( - ) 
Il suffit, je f entends; 

Je vois ton repentir et tes voeux inconstants: 
(...) » (31) 

A fala seguinte de Cinna transfere, de facto, mais acentuadamente do que o original 
francês, a responsabilidade do ódio e da conspiração para Emflia, pondo a decisão final «na 
vossa mão» (32).Ela livra, na verdade, Cinna deste compromisso, não sem frieza cáustica, 
mas na tragédia de Corneille é menos teatral, menos precisa e menos firme do que na versão 
de Manuel de Figueiredo: Emflia despede Cinna, chamando-lhe cobarde - « ( vai-te, cobarde, 
vai)» - , não deixa de o tratar por «amor» imediatamente a seguir; assume que há-de morrer 
por ele, mas que o tirano morrerá, e declamando as suas futuras famous last words, 
«espirando minha alma firme, e forte», lamenta que Cinna não tenha sido Bruto.Émilie não 
atira à cara de Cinna o insulto da cobardia, também não se matiza num ternurento «amor», 
contrapõe a sua própria morte à vida do tirano - «Vis pour ton cher tyran, tandis que je 
meurs tienne» - e não humilha Cinna com comparações heróicas (33). 
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O Acto IV corta a cena I do original para isolar numa cena II a notícia do suicídio de 
Erasto, um dos conspiradores, que não conseguiu viver com o remorso de ter traído o bem 
amado César, «pois sabe sua perfídia, e quanto Augusto o amou» (34). Depois do longo 
solilóquio de Augusto, traduzido com rigor, Livie tenta influenciar o marido com os seus 
conselhos  «Mais écouteriezvous les conseils d'une femme? , mas a Livia nacional é ainda 
mais submissa ( e persuasiva?) e pedelhe até perdão por ousar intrometerse (35). A cena VI 
deste Acto IV sublinha ainda o recuo de Cinna, até pelo medo da punição de César: 

« ( ■ • • ) 

Emília 

E o triste Cinna? 

Maximo 

Treme. 

Emília 
Treme Cinna? 

Maximo 
De medo. 

(...) » (36) 

Quando Augusto chora na presença de Cinna, a sua confiança, a sua dedicação para com 

ele, de algum modo relativiza a plena consciência que Cinna teve das suas intenções, ao 

enfatizar a beleza de Emília, causa de uma cegueira assim mais desculpável: 

«(.. .) 

Bien plus, ce même jour je te donne Emilie, 
Le digne objet des voeux de toute l'Italie. 

(...)» 

cf. 

«(•••) 
E doute Emilia, em fim, extremo de belleza; 
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O assombro de Italia, pasmo da natureza. 
(...)» (37) 

O convite que Augusto faz a Cinna para que ele reflicta sobre a vanidade do poder 
imperial é, na formulação francesa, mais expressivo na sugestão dessa descida nas 
profundezas do eu, e o tradutor não ousou forçar a língua, como Corneille bem soube: 

Apprends à te connaître, et descends en toi-même: 
(...) » 

cf. 

«(...) 

Aprende a conhecer-te: (...)» 
(38) 

Cinna permanece inalterável na justiça dos seus intentos - «Seigneur, je suis romain, et 
du sang de Pompée; / Le père et les deux fils, lâchement égorgés, / Par la mort de César 
étaient trop peu vengés.» - e, na versão portuguesa, Augusto chama cúmulo de vaidade a esta 
constância de cuja firmeza ainda duvida (39). Desesperado perante o insistente rancor de 
Emilia e a corajosa assunção da culpa por parte de Cinna, Augusto parece decidir, no fim da 
cena III, castigar o casal de «tyrannos». Mas Manuel de Figueiredo atenua esta fúria com 
dois versos que, no original, pertencem já à cena III e que moderam o seu impulso, como 
para anunciar a clemência final (40). 

Na verdade, o dramaturgo português respeita quase integralmente a deformidade do 

monumento que tanto admira e que nem ousa tocar. Rigoroso numa tradução fiel, quase 

verso a verso, tenta, no entanto, acentuar a culpa sedutora e tirânica da belíssima e rancorosa 

Emília para, de algum modo, purificar Cinna. 
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NOTAS: 

(,) FIGUEIREDO, Manuel de, Teatro, Lisboa, Na Impressão Regia, Anno 1805, Po, Ordem Superior, Onna, 

tomo VIII, «Disenrso,,, s.p. Na pane final desta nttroduçào, o autor admite qne «Mal atado vai este Dtscnrso. 

mas falta-me a paciência para fundillo (...)». 
A meto deste «Diseurs», Figneiredo caraeteriz. Corneille por opostção a Sofocles: «Eis aqur porque en 

tttgo que Sopfiocles Ke Chefe de Itmna Seita, e Cornerlle de outra. Hum todo he natureza, e vensimUhança, outro 
arte e Alusão; hum, todo forca de dehuxo, e a simphetdade das ronpas, dentando sempre lograr a aputude do 
contorno; o outro força de eolorido, ronpas brilhantes, e esfirfadas, qne não deixem examinar a fraqueza do 
desenho- hum grande estudo na eomposição do todo, ontro todo o estudo na perfeição das partes. Hum 
trabalhando por exettar o terror, e a compaixão; ontro o pasmo, e a admiração. Hum tmagmando as aeçoes eomo 
podenao aceder verosimihuente, e pintando os homens eomo devrao ser; outro figurando as aeçoes eomo nao 
poderiào aeonteeer, e os homens havendo-se nellas como nunca se podenão haver (...)». 

(2) Idem i b i t e «Discurso», s.p, «Esta mesma Tragedia he a melhor confirmação do jnizo, que eu fiz sobre o 

merecmento de Corneille no Disenrso, que preeede o Poema do Ctd, pois sendo em budo o mats mfertor a algmrs 

Pctas, excede a todos no que elle diz que lhe sustenta esba Fabula; , « he o que lhe sustenta todas; force te 

vers, de raisonnement, et de sentiment.» 

(3) Idem, rbjdem, «Discurso», s.p.Nas primeira e segunda págmas deste «Discurso», se lê: « (...); nem eu se, 

q u e m he o Protagomsta da Fabula.Que he do terror? Que he da Predade? Quem he que conduz a acção? » 

(4) Idem, ibidem, «Discurso», s.p., ver as 2°, 3», 4", 5> páginas do «Discurso». 

(5) Idem, ibidem, «Discurso», s.p., 6a e T páginas do «Discurso». 

(6, Idem xbMem, «Discurso», s.p., ver T . S» P^nas do «D1Scurso».Aqui conclui: « (...) O bem da liberdade 
sempre s o b r e i sempre parece mars mteressante eme a vida de Augusto: isto he o que o Poeta devena mostrar 
pelo contrario no Drama, para não parecer, como parece, que preferia o bem particular ao pubhco (...)»• 

(7) Idem, ibidem, «Discurso», última página: 
« (...) no que elle he grande, he inimitável (...) 

No que Corneille não he grande, não he nada.» 

(8) CORNEILLE, r^^^JMrnmAM^ Pans, Larousse, 1990, Aete Premier.Seène Première, p.33: 

« (...) 
Emilie 

Quand je regarde Auguste au milieu de sa gloire, 
Et que vous reprochez à ma triste mémoire, 
Que par sa propre main mon père massacré 
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Du trône où je le vois fait le premier degré. 

(...) » 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Cinna , Tragedia, Acto Primeiro, Cena I, p. 

« (...) 
Emilia 

Quando contemplo Augusto no meio da sua gloria, 
E que vós insultais minha triste memoria, 
Vejo que por suas mãos meu Pai assassinado, 
Degráo primeiro foi do Throno do malvado.» 

(9) CORNEILLE, op. cit.. Acte I, scène I, p.33. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, scena I, p. 115. 

(10) CORNEILLE, op. cit.. Acte I, scène 2, p.37. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto I, cena II, p. 117. 

(11) CORNEILLE, op. cit.. Acte I, scène 2, p.38. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, cena II, p. 119. 

(12) CORNEILLE, OP. cit.. Acte I, scène II, p.119: 

« (-.) 
Juntemos á vingança de hum Pai, e dos Romanos, 
A gloria que resulta de punir os tyrannos. 
E saiba Italia toda, por honra da Família, 
De Roma a liberdade que foi obra de Emilia. 

(...) 
Fulvia 

(-) 
Pensai a que o expondes, se cego, e arrojado 
Não vê que nesse escolho tem tantos naufragado. 
Não vos cegueis tambem.Sua morte he visivel.» 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, cena II, p.93. 

(13) CORNEILLE, op. cit.. Acte I, scène II, p.40: 

« (-) 

320 



Emilie 

Quoi qu'il en soit, qu Auguste ou que Cinna périsse, 

Aux mânes paternels je dois ce sacrifice. 

(...) » 

cf. 

« (•••) 
Ou bem pereça Augusto, ou Cinna (astros fataes!) 

Devo este sacrificio aos manes Patemaes.» 

Mars uma vez, o tradutor Preocupa-se em articular as cenas e acaba esta «scena II» com o anúncio 

da cena segurnte: «Mas la cuido que o vejo».Estas palavras são as pnmeiras de Emilie já na «scène 3». 

(14) CORNEILLE, op. cit., Acte I, scène 3, p.41. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, OP. cit.. Acto I, cena III, p. 121. 

(15) CORNEILLE, op. cit.. Acte I, scène 4, p.51. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, Acto I, cena 4, p. 127. 

(16) CORNEILLE, op. cit.. Acte I, scène 4, p.51. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto I, cena 4, p. 127. 

(17) CORNEILLE, op. cit.. Acte I, scène 4, p.53. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto Primeiro, cena 4, p. 129. 

É até interessante a duplicidade significativa deste «morres por mxm»; trata-se, na verdade, a um 

tempo, de adoração e de morte propriamente dita. 

(18) CORNEILLE, op. cit.. Acte II, scène I, pp. 57-58. 

cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto II, cena I, pp. 130-131: 

« (...) 
Eternos sobresaltos, e continuas sevicias. 

Tyrannos encobertos, tremer se cedo, se ouso.» 
Na txadução, o tirano, arnda que amansado, qualrfica cunosamente de tiranos os que pretendem acabar 

com a sua tirania. 

(19) CORNEILLE, op. cit.. Acte II, scènel, p.59. 

cf. 
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FIGUEIREDO, Manuel de, Acto Segundo, cena I, p. 131. 

(20) CORNEILLE, op. cit.. Acte II, scène 1, p.63.Aqui Maxime previne Auguste: «Ne vous exposez plus à ces 

fameux revers.» 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto II, cena I, p. 135: 

« (...) 
Do de Cinna o meu voto he nisto mui diverso.» 

(21) CORNEILLE, op. cit. Acte II, scène II, p.76. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de. op. cit.. Acto II, cena II, p. 143. 

(22) CORNEILLE, OP. cit.. Acte III, scène première, p.79. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto Terceiro, cena I, p. 145. 

(23) CORNEILLE, op. cit.. Acte III, Scène Première, p.80. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, Acto Terceiro, cena I, p. 145. 

(24) CORNEILLE, op. cit.. Acte III, Scène Première, p.80. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, cena I, p.80. 

Ainda nesta cena, Euphorbes é severo ao referir-se a Cinna, que, a seu ver, é «hum homem sem fé, sem 
lealdade», quando, no original, mais discretamente é «un esprit si plein de lâcheté.» A interrogação seguinte de 
Euphorbe, na página 81, é também mais enfática do que a afirmação na versão de Figueiredo: 

« (...) 
Peut-être qu'il prétend, après la mort d'Octave, 
Au Ueu d'affranchir Rome, en faire son esclave, 
Qu'il vous compte déjà pour un de ses sujets, 
Ou que sur votre perte il fonde ses projets.» 

cf. 

« (.-) 
Porque não quereria, se Octávio assassinava, 
Em vez de salvar Roma fazella sua escrava, 
E para o conseguir, quem nos segura a nós, 
Que as suas tyrannias não comecem por vós?» 

(25) CORNEILLE, op. cit.. Acto III, scène 1, p.82. 
cf. 
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FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, cena I, p.148. 

(26) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, cena II, pp. 149-150: 
« Cinna 

Emilia e Cesar, Maximo, são a causa tyranna: 
Bem me parece Augusto, e Emilia deshumana. 

(...) » 

CORNEILLE, OP. cit.. Acto III, scène II, pp. 83-84: 

« Cinna 
Emilie et César, Fun et F autre me gêne: 
L'un me semble trop bon, F autre trop inhumaine: 

(...) 
Ah!plutôt...Mais hélas! j'idolâtre Emilie; 

Un serment exécrable à sa haine me he; 
L'horreur qu'elle a de lui me le rend odieux: 
Des deux côtés, j'offense et ma gloire et les dieux: 
Je deviens sacrilège, ou je suis parricide, 
Et vers l'un ou vers l'autre il faut être perfide.» 

É de notar que, na versão portuguesa, Ciuna ehega a drrigir-se directamente a Emilta num verso em 
oue se refere ao «teu odto», como que dtzendo-lbe, nun, lanee de lucidez e de coragem, 0 que a sua ceguena lhe 

impede de confessar in praesentia. 

No fim da cena II. no Aco III, o tradutor omite alguns versos das falas de Ctuna e de Maxtme, 

certamente por os achar rednndan,e,Confronutr , pagma 85 da peça de Cometlle com a pagina ,5 , da versão 

portuguesa: 
« Cinna 

(...) 
Et laisse-moi, de grâce, attendant Emilie, 
Donner un fibre cours à ma mélancolie. 
Mon chagrin t'importune, et le trouble où je suis 
Veut de la solitude à calmer tant d'ennuis. 

Maxime 

(...) 
L'entretien des amants veut un entier secret. 
Adieu: je me retire en confident discret.» 

(27) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto III, cena III, p. 152. 
cf. 

CORNEILLE, op. cit., Acte III, scène III, p.88. 
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(28) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, cena III, p.153. 
cf. 

CORNEILLE, op. cit.. Acte III, scène 3, p.89: 

« (.-) 
Mais je dépends de vous, ô serment téméraire, 
Ô haine d'Emilie, ô souvenir d'un père! 

(...) 

(29) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, cena III, p. 153. 

cf. 
CORNEILLE, op. cit.. Acte III, scène IV, p.89. 

(30) FIGUEIREDO, Manuel de, OP. cit.. Acto III, cena IV, pp. 154 - 155. 

cf. 
CORNEILLE, op. cit.. Acte III, cena IV, p.91. 

(31) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, cena IV, p.155. 

cf. 
CORNEILLE, op. cit.. Acto III, scène IV, p.91. 

A obediência de Cinna a Emilie, depois da violência desta reacção, é mais impressionante, porque 

claramente dita, no original, p. 91: 

« (.-) 
T obéis sans réserve à tous vos sentiments. 

(...) » 

cf. 

« (.-) 
Cumprido, a seu pezar, vereis o vosso intento. 

(...) » 
A Emilia portuguesa, na página 156, não se limita a chamar «traidor» a Cinna, acrescenUmdo-lhe o 

«infame» por ele querer suspender a conjura: cf. p. 93 do original francês. 

(32) CORNEILLE, op. cit.. Acte III, scène 4, p.93: 
« Cinna 
Ne me condamnez point quand je vous ai servie: 
Sans moi, vous n auriez plus de pouvoir sur sa vie; 
Et malgré ses bienfaits, je rends tout à 1' amour, 
Quand je veux qu'il périsse ou vous doive le jour; 

(...) » 
cf. 

« Cinna 
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Quando vos sirvo, Emilia, mostrai-vos ressentida! 

Sem mim já não terieis parciais contra a sua vida! 

Lembrão-me seus favores; porém a decisão 

Da sua vida, ou morte, deixo-a na vossa mão. 
(...) » 

(33) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto III, cena IV, pp. 158-159. 
cf. 

CORNEILLE, orxçit, Acte III, scène IV, pp. 95 - 96. 

Na fala segumte, o Cmna português, forçado, retoma o plano da vingança, não sem chamar a Emrha 

«rirana» e enquanto eme, no ongmal, Cnma me drz «Mars apprenez qu'Auguste est moms ^ ™ ° 

.adutor prefere a ênfase sobre a drama feminina: «Mas vôs, Emrha, sors mars tyranna do ^ ^ V ' 

Emhe faz votos para eme Cinna «smve son deWEmrlra deseja que ele «mostre sua patxao», reforçando o 

pendor passional na decisão. 

(34) CORNEILLE, op. cit.. Acte IV, scène 1, pp. 102-103. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, orxçit, Acto Quarto, cena II, pp. 163-164. 

(35) CORNEILLE, op. cit.. Acte IV, scène 3, p. 110. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, pp. cit., Acto IV, scena IV, p. 167: 
„ Livia 

(...) 
Mas ouvireis conselhos, perdoai, de huma mulher?» 

(36) FIGUEIREDO, Manuel de, ojLdk, Acto IV, scène VI, pp. 172-173. 
cf. 

CORNEILLE, o r^ i t , Acte IV, scène 5, p.H6.Este diálogo nervoso não existe no original. 

(37) CORNEILLE, op. cit.. Acte V, scène 1, p. 126. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, orxciL, A c t o Q 1 » 1 1 1 0 ' c e n a *' pl19' 

(38) CORNEILLE, op. cit.. Acte V, scène 1, p. 129. 

FIGUEIREDO, Manuei de, o ^ Acto Quinto, cena 1, p.181. Manuel de F ^ r e d o introduz aqui um 

parêntesis que é um suspiro enfático sobre a tal vacuidade do Império: 

« (-) 
E que o Romano Império não possa ( ah homens vãos!) 
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Catiir por minha morte melhor que em tuas mãos. 
(...) 

(39) CORNEILLE, op. cit.. Acte V, scène 1, pp. 130-131: 
« Auguste 
Tu me braves, Cinna, tu fais le magnanime, 
Et loin de f excuser, tu couronnes ton crime. 
Voyons si ta constance ira jusques au bout. 

(...) » 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto V, cena I, pp. 182-183: 
« Augusto 
Magnânimo me insultas, por cume de vaidade, 
Em vez de desculpar-te, coroas a maldade? 
Verei se tua constância he virtude, se estudo 

(...) » 

(40) CORNEILLE, op. cit.. Acte V, scène 2, scène 3, p. 137. 

Scène 2: 
« Auguste 
Oui, je vous unirai, couple ingrat et perfide, 
Et plus mon ennemi qu Antoine ni Lépide; 
Oui, je vous unirai, puisque vous le voulez: 
Il faut bien satisfaire aux feux dont vous brûlez, 
Et que tout F univers, sachant ce qui m'anime, 
S~ étonne du supplice aussi bien que du crime.» 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto V, cena II, p. 187: 

« Augusto 
Unir-vos-hei, tyrannos; sim par ingrato, e pérfido; 
E mais meu inimigo, inda que Antonio, e Lépido. 
Unir-vos-hei, e já, pois que vós o quereis, 
Quero ver abrazar-vos nos fogos, em que ardeis. 
E que todo o Universo, tão certo de meu animo 
Se espante com o supplicio e com o crime.» 
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O CID PORTUGUÊS: de Corneille a Manuel de Figueiredo 

É, de facto, com ironia que Manuel de Figueiredo, no «Discurso» que precede a tradução 
de Le_Çjd de Corneille, afirma ter desenterrado esta peça «depois de cento e muitos annos» 
para «dar huma traducção quem mal sabe entender os pensamentos, nem perceber a força das 
palavras!» (1), ainda com os olhos húmidos de emoção. Na verdade, estas lágrimas decorrem 
não só de uma correcta e exigente compreensão dos tensos dilemas da honra e do coração, 
cerne de beleza de Le Cid, como também da afinidade que aproxima o tradutor do destino 
desta tragicomédia: a polémica baseada no exame malévolo e desfocado de uma produção 

séria. 
Promovendo LeOd à grandeza do Edjpo de Sófocles, o tradutor distingue, no entanto, 

Corneille do admirável autor grego pela sua irregularidade e, se «o Cid de Corneille he tão 

monstruoso, como grande», a verdade é que, nota ainda Figueiredo, a sua superioridade 

reside na verosimilhança e na nobreza dos pensamentos que acrescenta aos originais 

espanhóis traduzidos. O tradutor reconhece que «o Episodio da Infanta he máo», já que pesa 
mais o amor da princesa por Rodrigo, apesar de chegar a vencer essa paixão, do que a 

perseguição que Ximena empreende contra o assassino de seu pai e seu adorado pretendente, 

que continua sendo amadíssimo (3). Quanto à bofetada «na veneranda face de D.Diogo», o 
tradutor defende que a provocação do Conde ao velho guerreiro é tão hedionda que justifica 

os aplausos dos espectadores, exigentes reclamadores do seu próprio assassínio.(4). Na sua 

opinião, este «contentamento» popular é até desejável, porquanto «nada ha de piedade, nem 

de terror no coração dos ouvintes, que deixaram de arder «em ira, e em cólera contra o 

aggresor», dado que se fez justiça em palco (5). 

Para o tradutor também nada há a censurar no carácter do rei, porque se «a bofetada 

deshonra D.Diogo, e a sua Família: a morte do Conde nem o deshonra, nem envergonha sua 

Filha» e ter-se-á de aceitar que D.Fernando faça questão de conservar a vida do seu precioso 

guerreiro, D.Rodrigo, leve ainda Ximena a gradualmente o obsequiar com a aceitação do 

valente assassino de seu pai (6), finalmente engane a filha chorosa «com a supposta morte do 

Cid». 

327 



Contudo, o tradutor decide reduzir a bofetada à aoção de a querer dar, teutando 

moderar a atroctdade e tomando menos indecente a cena, até porque eia 6 pragmM.camente 

taverosimil - nem os actores a permitem reaimente! - e transportada para o meto da natação 

«se perdenão cousas tão maravilhosas, que a gente não snpprira em annos (...)» (7). Para 

aiem deste aspecto, Manuel de Figuehedo fundameuta na Lei e na Justiça, como ele propn 

afirma, a acusação de Ximena contra Rodrigo; «pois onde o Principe consent, nos d e s ^ s , 

parece que a culpa de Rodrigo estava unicamente em matar o Conde sem heença d El Ret, 

I T d l e r , sem dar autoridade para que se afirisse o campo» (S, Se geralmente os erntcos 

«condemnão por m o r a l i t é mãos os costumes de quasi todas as persouagens do O * . 

trafiutor pensa que, pelo contra™, o sen maior defeito «he serem todos .gualmen, o . 
Igiando as virtudes dos hnimigos, sendo justos mesmo <ma força das paixões», eqmfiorados 

' C O m " ! • teressante e a observação final do tradutor sobre a confiituahdade entre a 
razão e o coração, patente no discurso das personagens principais que «faUão em muita parte 
« contra o que sentem», porquanto garante, em graude parte, o respeito p e i a — o 

subti, do dilema comeliano (10). E a tradução de UÇid sô confirma o rrgor de Manuel d 

igueiredo, enquanto tradutor algo professorai, no sentido em que corrige, de açor o com 
Z prece tos dramãticos, os originais fianceses, melnorando-os, uo sen entenden Des 
lodo são realmente escassas as alteraçfies a d u z i d a s pelo tradutor . as ma, stgmfi^ 
foram ditadas pela vontade de aperfeiçoar a tragicomédia de Corneule, segundo murros dos 
" p i s feitos pe,a Academia e projectados, em Portugal, no âmbito da uossa pequena 

q U e r e l a d ° « L a I do Acto I, o tradutor subhnha a decência de Ximena que discretamente 

«cefie a escolha paterna do seu noivo sem manifestar o seu amor, e corta uma longa «rada 

de Elvira para ir anunciando a despaça com uma ênfase gradual, inexrstente no ongmal. 

Ximena 
Que me disseste, Elvira? Temo essa novidade: 
Pois toda a Corte aspira áquella Dignidade!» 

(...) 

Ximena 
Cumprirão; mas minha alma turbada, e abatida 
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Metade da alegria conhece já perdida: 
O rosto da fortuna se muda num momento; 
E que maior presagio que o meu abatimento? 

(...) 

Ximena 
Ou talvez que o prazer em luto convertido. 

(.-)» (H) 

A primeira fala aqui transcrita é da lavra de Manuel de Figueiredo que, assim, dinamiza 
um pouco uma cena em que a tirada do elogio de Rodrigo e de seu pai é um enorme bloco a 
que Ximena parecia assistir, sem a tensão compreensível de uma nomeação régia que 
certamente trará rivalidades. Se a segunda intervenção de Ximena, primeira no original, 
traduz sabiamente Corneille, a terceira explicita o pressentimento de uma tragédia mortal, ao 
contrário do suspense da peça francesa: «Allons, quoi qu il en soit, en attendre Tissue.» 

A longa «scène II» da peça de Corneille dá lugar a quatro cenas distintas: a cena II em 
que a Infanta dá ordens a um pajem para que ele vá saber novas de Ximena; a cena III em 
que a princesa confessa à sua aia a paixão que alimenta por Rodrigo, sujeita aos dilemas da 
ilegitimidade; a cena IV em que Ximena, chegando, quase surpreende as amorosas lágrimas 
da Infanta; a cena V em que esta princesa, em monólogo, roga aos céus que Ximena se case 
com Rodrigo para que o seu tormento acabe (12). É de assinalar que, no fim da cena III, o 
tradutor não soube encontrar um equivalente poético ao belo verso da Infanta, que prefere 
ver-se livre da possibilidade sequer remota desse amor, e acentua o outro pólo do dilema, a 
honra que se salva e, com ela, a infelicidade definitiva e maior: 

« Ma plus douce espérance est de perdre l'espoir.» 

cf. 
« Talvez sahindo délie serei mais desgraçada.» (13) 

Enquanto que, em LeOd de Corneille, o arrogante Conde realmente dá uma bofetada 

a D.Diègue em palco, - «Ton impudence, I Téméraire vieillard, aura sa récompense». -, o 

tradutor prefere ficar pela vontade expressa de a dar, sem consumar a acção criminosa, e 

corrige a fraqueza de um D.Diègue humilhado, no sentido de uma agressividade que anuncia 

a vingança: 
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Conde 

Tomai a recompensa. (I) 

D.Diogo 
Sem que vos corte o braço, não vingo tal offensa. 
Mata-me, senão morres, que não soffrerei, não, 
Huma affronta, que vinga o mais vil da Nação. 

I. Levantando a mão para dar-lhe huma bofetada 

(-) » (H) 

Acerca da tradução do extenso monólogo de Don Rodrigue que ocupa toda a «scène 
VI», pode-se registar o sucesso de uma equivalência semântica, em que o nervosismo e a 
tensão dos comoventes versos franceses simplesmente se perdem em peso e falta de 
harmonia; Corneille perturba magistralmente uma simetria dos versos com a introdução de 
outros mais curtos, de significado intenso, que conferem a este grito solitário de Rodrigo o 
ritmo da sua própria pulsação desequilibrada pelo dilema, no fundo, entre duas mortes (15). 

É curioso que, na cena I do Acto Segundo, Manuel de Figueiredo esbata as afirmações 
francesas do poder absoluto do rei e acentue a insolência do Conde que chega a afirmar que 
«o poder do meu braço tem os d'El Rei atados». Em Portugal, reinava um Ministro 
susceptível e ao tradutor não convinha chamar a atenção para uma tal particularidade: 

« ( - ) 
Don Arias 

Vous devez redouter la puissance d'un roi. 

Le Comte 
Un jour seul ne perd pas un homme tel que moi. 
Que toute sa grandeur s'arme pour mon supplice, 
Tout l'État périra, s'il faut que je périsse. 

D.Arias 
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Quoi! vous craignez si peu le pouvoir souverain... 

(  ) 
D.Arias 

Porém olhai que EIRei quer ser obedecido 

(...) » 

cf. 

« (  ) 
D.Arias 

Essa vã confiança a quantos não perdeo? 

Conde 
Hum dia só não perde um homem como eu. 
O poder do meu braço tem os d^ElRei atados; 
Verseha, se hoje me perde, amanhã sem Estados. 

D.Arias 
Passais, Conde, de temerário a vão. 

(...) 

D.Arias 
Porem olhai que EIRei quer ser obedecido. 

(•••)» (16) 

O tradutor exclui igualmente as referências heróicas às vitórias sobre Portugal, no 

elogio que a Infanta faz do valor guerreiro de Rodrigo, capaz de se igualar a um príncipe e, 

por este facto, alimentando a persistente esperança do seu amor: 

« ( • • ■ ) 

Et mon amour flatteur déjà me persuade 

Que je le vois assis au trône de Grenade, 
Les Mores subjugués trembler en T adorant, 
V Aragon recevoir ce nouveau conquérant, 
Le Portugal se rendre, et ses nobles journées 
Porter delà les mers ses hautes destinées (...)». 
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cf. 

E lisonjeiro amei, porque mais me persuada 
Sentado mo figura no Throno de Granada. 
E vejo os Agarenos adorando-o, e tremendo; 
E o seu Conquistador Aragão recebendo, 
Levar além dos mares o terror, e a victoria; 
Encher Hespanha toda seu nome, e sua gloria 

(...) » (H) 

Por um lado, o Portugal do século XVIII perdera já o esplendor das Descobertas para 

justificar uma referência como esta, pertinente em Guillén de Castro ou em Corneille. Por 

outro lado, e essencialmente, o nacionalismo do tradutor não lhe permitia elevar Rodrigo a 

custa de uma tradição viva de humilhação portuguesa. 

No Acto III, na cena I, Elvira recusa-se a chamar Rodrigo pelo seu nome e trata-o de 

«tyranno» (18), pondo-se, assim, mais à distância, dado que ele já é o assassino do pai de 

Ximena Nesta mesma cena, o tradutor passa por cima da contundência de dois versos 

franceses, quase sentenciai, em que a repetição simétrica de «mon juge», seguida da força 

simbólica de uma morte subjectiva não se reflectem nos versos de Figueiredo: 

« Don Rodrigue 

(...) 
Mon juge est mon amour, mon juge est ma Chimène: 

Je mérite la mort de mériter sa haine, (...)» 

cf. 

« Dom Rodrigo 

(...) 
Ximena he meu Juiz; minha morte he o castigo 
De merecer seu ódio, bem o sabe Rodrigo, (...)» 

(19) 
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Na cena III, o tradutor explicita as razões da necessidade que Ximena sente em se vingar 

de Rodrigo, à maneira de um discurso interior, tido na intimidade com a sua aia, que 

patenteia bem o paradoxo dos seus sentimentos e a preocupação da honra, aqui 

fundamentalmente das aparências, ao mesmo tempo que vai preparando de leve o espectador 

para a possibilidade de um desenlace conciliador: 

Il y va de ma gloire, il faut que je me venge; 
Et de quoi que nous flatte un désir amoureux, 
Toute excuse est honteuse aux esprits généreux. 

(...) » 

cf. 

Dirão que amo Rodrigo, se o não precipitar: 
Accusa-me a verdade, e só desminto assim 
A infâmia da suspeita, que tenho contra mim 
As almas vulgares valem desculpas amorosas, 
Mas cobrem de vergonha as almas generosas. 

(...) » (20) 

A cena IV do Acto III de Le Cid de Corneille oferece mais uma subtileza que consiste 

na tensão entre uma afectividade forte de versos curtos e até poucas palavras, em que se 

confrontam os adjectivos possessivos «mon / ma», apesar do impulso, da afinidade fónica, 

gramatical e amorosa que os une. O tradutor reduz este efeito a um tratamento formal, aqui 

(ou sempre) inverosímil, esvaziante: 

«( . . . ) 

Chimène 
Quoi! du sang de mon père encor toute trempée! 

Don Rodrigue 

Ma Chimène. 
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(...) 

cf. 

« (...) 

Ximena 
Do sangue de meu Pai ainda ensanguentada? 

D.Rodrigo 

Cara Ximena. 
(...) »(21) 

Do mesmo modo, Manuel de Figueiredo não dá conta do efeito poético, especificamente 

musical, do diálogo ao desafio de Rodrigo e Ximena: 

«( . . . ) 

Don Rodrigue 
O miracle d'amour! 

Chimène 

O comble des misères! 

(...)» 

cf. 

« ( - ) 
D.Rodrigo 

Oh prodigio de amor! 

Ximena 

Não te detenhas mais. 

(.)»■ (22) 

A cena V da tradução distribui o monólogo longo de Don Diègue também a D.Arias, 

com alguns acrescentos, para fazer evoluir a inquietação do velho pai no sentido do 

conhecimento da solidariedade do rei, e inclui a chegada de Rodrigo, que, no original, 

pertence já à cena VI (23). 
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Corneille, na cena II do Acto IV, sugere, de resto com grande beleza poética, o 

suicídio nas intenções de Chimène, e o tradutor, certamente com o intuito de reforçar a 

verticalidade da filha traída, quis tornar clara essa disposição para se dar a morte, quando 

toma conhecimento das vitórias guerreiras de Rodrigo, da sua glória nacional: 

Tirai sous mes cyprès accabler ses lauriers.» 
cf. 

« (...) matar-me saberei. 
(...) 

Irão os meus espíritos murchar os seus loureiros. 
(...) » (23) 

Se corrige o perfil de Ximena, perde em poesia. Na cena III deste Acto IV, Figueiredo 

não permite ao seu rei a humildade que Corneille confere a Don Fernand, grato ao seu 

cavaleiro pela gesta valerosa. Assim, os dois versos franceses simplesmente desaparecem da 

tradução: 

« ( - ) 
Pour te récompenser ma force est trop petite; 
Et j ai moins de pouvoir que tu n as de mérite. 

(...) » (24) 

A cena III deste Acto IV corrige a posição do rei perante Ximena, depois do rei 
reconhecer, junto de Rodrigo, que o poder de Don Fernando é inferior em relação ao 
merecimento do seu valioso cavaleiro. Neste contexto, na tradução, o rei mostra-se menos 
indiferente às queixas da filha, ultrajada, ainda que assuma que essa benignidade será 
inconsequente (24). Por sua vez, Ximena vê também a sua verticalidade mais uma vez 
reforçada, ao sublinhar-se, na tradução, que ele procura o rei pela «segunda vez» para que 
este faça justiça (25). Na mesma linha, tentando esbater a intensidade pulsional da paixão em 
Ximena, Figueiredo evita a formulação de um «amour parfait» que o seu desmaio trai, 
quando lhe comunicam a (falsa) morte de Rodrigo: 
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« ( • ■ • ) 

Don Diègue 
Mais voyez qu'elle pâme, et d'un amour parfait, 
Dans cette pâmoison, Sire, admirez l'effet. 
Sa douleur a trahi les secrets de son âme, 
Et ne vous permet plus de douter de sa flamme. 

cf. 

D.Diogo 
Mas vêde que desmaia, temei a consequência; 
Desenganaia; dai por feita a experiência. 

(...) » (26) 

Este polimento do perfil moral de Dom Fernando desenvolvese ainda na cena V do 
Acto IV, quando este rei faz Ximena sentir que o seu pai foi «o primeiro culpado» desse 
conflito fatal e cala os versos em que lhe lembra o seu amor profundo por esse assassino, 
aliás por ela amado. Aqui Ximena é mais firme do que em Le Cid de Corneille, fazendo notar 
a Dom Fernando que seu pai não chegou a dar realmente essa bofetada e mostrando uma 
evoluída sensibilidade jurídica que ridiculariza a justiça feita pela próprias mãos, sem respeito 
pela intervenção do rei para a resolução dos conflitos. Em seguida, o rei responde à 
injustiçada com um discurso completamente criado por Manuel de Figueiredo, que defende o 
princípio das leis reguladoras da sociedade, salvaguardadas atentamente pelo monarca: 

« ( - ) 

Don Fernand 
Ma fille, ces transports ont trop de violence. 
Quand on rend la justice, on met tout en balance. 
On a tué ton père, il était Y agresseur; 
Et la même équité m'ordonne la douceur. 
Avant que d'accuser ce que j'en fais paraître, 
Consulte bien ton coeur; Rodrigue en est le maître, 
Et ta flamme en secret rend grâces à ton roi, 
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Dont la faveur conserve un tel amant pour toi. 

Chimène 
Pour moi! mon ennemi! l'objet de ma colère! 
L'auteur de mes malheurs! l'assassin de mon père! 
De ma juste poursuite on fait si peu de cas 
Qu'on me croit obliger en ne m'écoutant pas! 
Puisque vous refusez la justice à mes larmes, 
Sire, permettez-moi de recourir aux armes; 
C'est par là seulement qu'il a su m'outrager, 
Et c'est aussi par là que je me dois venger. 
A tous vos cavaliers je demande sa tête: 
Oui, qu'un deux me l'apporte, et je suis sa conquête; 
Qu'ils le combattent, Sire; et le combat fini, 
lépouse le vainqueur, si Rodrigue est puni. 
Sous votre autorité souffrez qu'on le publie. 

Don Fernand 
Cette vieille coutume en ces lieux établie, 
Sous couleur de punir un injuste attentat, 
Des meilleurs combattants affaiblit un État; 
Souvent de cet abbus le succès déplorable 
Opprime l'innocent, et soutient le coupable. 
Ten dispense Rodrigue: il m'est trop précieux 
Pour l'exposer aux coups d'un sort capricieux; 
Et quoi qu'ait pu commettre un coeur si magnanime, 
Les Mores en fuyant ont emporté son crime. 

(...) » 

cf. 

« (-.) 
Don Fernando 

Muita violência tem, Ximena, a tua vingança: 
Quando hum Rei faz justiça, põe tudo na balança: 
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Teu Pai foi morto, sim; mas foi aggressor. 

O primeiro culpado. 
Ximena 

Perdoai-me, Senhor, 
Se vós tratais de culpa huma simples acção, 
Que mais diríeis se ella passara a execução? 
As leis, Ó grande Rei, procedem de outra sorte: 
Querer matar, Senhor, nunca foi dar a morte. 
Vós nella contemplais, legislador perfeito, 
Os factos, não desejos; nem acções sem efeito. 
Dos Reis, dos Soberanos a pessoa sagrada, 
He desta Lei constante somente exceptuada. 

D.Fernando 
Querer matar, Ximena, não he tirar as vidas, 
Porém matão a honra acções tão atrevidas. 
E nos mortaes, que a tem, se faz tão melindrosa, 
Porque sem ella a vida seria vergonhosa. 
Vede que equivocada estais no pensamento; 
E vede contra vós voltado o argumento: 
Elle tirou-lhe a vida, mas não lhe tira a honra; 
E a acção de vosso Pai Dom Diogo deshonra; 
E quanto vai da honra, que vai bastante, á vida, 

Quando essa vil acção ficou inda impunida. 
Vos bem o conhecieis; pois já com advertência 
Nunca de vosso Pai tocastes na innocencia. 
Sois mui grande orador, para na accusação 
Calares o que mais excita a compaixão. 
Mas previeis astuta, que sahindo da offensa, 
Tudo quanto dissésseis seria em sua defensa. 
Sou protector das Leis, Ximena, e dos vassallos, 
E por ellas somente sempre heide castigallos. 
Mas antes que proisigas naquella accusação, 
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Repara no que sempre te disse o coração. 
Que foi que ao Rei benigno muitas graças rendesses, 
Por conservar o amante por quem tu estremeces. 

(...)» (27) 

Quando, nesta mesma cena V, o rei afirma que não permite que Rodrigo se sujeite à 
arbitrariedade de um duelo, já que ele é precioso para o reino, não é D.Diogo, ao contrário 
do que se passa no original francês, que se insurge contra esta excepção aberta por Dom 
Fernando, mas sim Ximena, a quem o tradutor atribui a indignação do velho aristocrata, 
ávido de duelos para que o filho confirme ainda mais a glória da sua estirpe (28). 

O aperfeiçoamento da posição da Infanta, quanto à sua condição de princesa que não 

deve tentar-se sequer com um vassalo, por muito (lustre que Rodrigo seja, faz-se ainda na 

cena III do último acto. Com efeito, na versão portuguesa, a sua aia sublinha que a Infanta 

não devia pensar nele «e menos nomeallo» (29).Também neste Acto V, a honra de Chimène é 

mais defendida pelo tradutor do que por Corneille, porquanto Figueiredo lhe atribui 

perplexidade e revolta quando se apercebe de que Rodrigo é o verdadeiro vencedor do 

facílimo duelo com D.Sancho: 

«( . . . ) 

E meu Pai por vingar!...E ostento de paixão! 
Oh Céos! Morro de pasmo! Morro de confusão. 

(...) » (30) 

Se o rei de Corneille estabelece um luto de um ano - «Prends un an, si tu veux, pour 
essuyer tes larmes» -, período em que Rodrigo aumentará os seus louros com outras vitónas 
e Ximena se há-de restabelecer do seu desgosto, Manuel de Figueiredo prefere omitir uma 
cronologia tão parcimoniosa e agravadamente opcional, em termos morais, não definindo o 
futuro em que esse casamento, apesar de todas as conquistas e de todos os beneplácitos, 
ensombrado por um crime indelével, realizará uma felicidade ardente que nunca poderá ser 

perfeita. 
O tradutor português só se afasta, portanto, da letra francesa quando essa 

verosimilhança, tão acalentada no seu discurso teórico, precisa de ser introduzida, sobretudo 
no sentido de um certo apuramento moral de uma peça defeituosa e genial, e que, assim 
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espartilhada pelos condicionalismos nacionais, não se arriscará a escandalizar a tão sensata 

cidade de Lisboa. 
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NOTAS: 

(1) FIGUEIREDO, Manuel de, Teatro, Lisboa, Na Impressão Regia, Anno de 1805, Por Ordem Superior., tomo 

VIII, OCid, «Discurso», p.VIII.Logo a seguir, continua: « (...) Para ouvires reparos á sua Fabula, mais dignos 

de ti, he que volto a pegar na penna, ainda enxutos os olhos das perennes, e constantes lagrimas, que derramei 

em quanto te traduzi. (...) » 

(2) Idem, ibidem, pp. XV - XVI. Manuel de Figueiredo nota até, p.XVIII, que a Academia e Scudéry julgaram 

LeCid como se de um poema regular se tratasse, o que foi um absurdo. 

(3) Idem, ibidem, pp. XVII-XDC. 

(4) Idem, ibidem, pp. XX - XXIII. Na página XXII, precisa-se: «Figure-se o Leitor vendo aquella Scena, e diga 
se ella lhe excita mais do que o ódio contra o Conde: senão deseja dar-lhe hum tiro, ou huma punhalada apenas 

commete aquella vileza?» 
Nas páginas seguintes, XXIV, XXV e XXVI, relaciona esta questão particular com a geral «de 

ensanguentar, ou não ensanguentar o theatro». Figueiredo recusa as cenas «sangrentas» quando são inverosímeis 
e não pela atrocidade em si, considerando, no entanto, que à volta do assunto reina grande confusão, dado que as 
facções oppostas baseiam-se nos mesmos autores e nas mesmas passagens para sustentar essas oposições.Na 
página XXX, Figueiredo define claramente a sua posição nesta matéria: « (...) O caso está em sabello ( o sangue) 
derramar tragicamente; isto he, excitando terror, e compaixão.E como os olhos são mais efficazes para mover os 
ânimos, aos olhos he que o Poeta o deve derramar (...)». 

(5) Idem, ibidem, p.XXXI. 

(6) Idem, ibidem, p.XXXIII.Acerca deste último reparo, Figueiredo interroga: « (...) e se hum Deos pôde fazer 

de Bufão nestes Poemas, porque não poderá hum Rei arroxar hum instante, com motivo serio, a corda daquelle 

estilo grave, que lhe pôz nas acções, e nas palavras o caracter da Magestade?» 

(7) Idem, ibidem, p.XXIV, em nota, lê-se: «Vejão quanto a honra julga atroz semelhante acção; que nem por 

brinco a supporta hum bufão no Theatro».Aqui conclui ainda: «Parece-me que augmente o brio de D.Diogo sem 

degenerar em quixotada (...)».. 

(8) Idem, ibidem, pp. XXXIV - XXXV. É nas cinco páginas seguintes que o tradutor decide responder, em 
Francês, directamente a uma «dúvida» de Voltaire: o suicídio é trágico, mas o homicídio não.Trata-se de uma 
bela lição dramática a «Mon cher Monsieur de Voltaire», em que Manuel de Figueiredo mostra, mais uma vez, 
conhecer as tradições teatrais, clássica, francesa e inglesa. Neste contexto, analisa igualmente o gosto popular 
português pela tourada, ávido sobretudo do sangue dos homens e não do dos touros vencidos. 
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(9) Idem, ibidem, p.XXXIV.No que respeita a linguagem poética, o tradutor nota tão somente «o pouco, que 

pôde dizer hum estrangeiro, e depois de dar por principio que Corneille fez ostentação da arte affrontando a 

natureza, nada deveria accrescentar: mas parece-me que se faltasse no Poema a terça parte des pointes, como 

lhes chamão os Francezes, não lhe farião falta.» 

(10) Idem, ibidem. p.XXXXV. 

(11) Idem, ibidem. O Cid de Corneille, Acto Primeiro, Scena Primeira, pp.3-4.A decência de Ximena é 

sublinhada por Elvira, no Acto I, na cena I, página 4: «Muito pelo contrario: suppuz indifférente / O vosso 

coração, como vos he decente: (...)». 
cf. 

CORNEILLE, Le Cid. tragicomédie, Paris, Classiques Larousse, 1986, Acte Premier, Scène Première, pp. 33 

-36. 

(12) CORNEILLE, op. cit.. Acte I, scène I, pp. 37-41. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, O Cid de Corneille, Acto Primeiro, Scena II, Scena III, Scena IV, Scena V, pp. 

4-9. 
Na cena F/, o tradutor prolonga o desconcerto da Infanta perante a chegada de Ximena e corta a meio 

uma fala desta para iniciar a cena V: ver p.8, scena IV do Acto Primeiro. Na «scena V», Figueiredo introduz 
igualmente no monólogo da Infanta um verso inexistente no original para celebrar a harmonia perfeita de uma 
tal união: «A dous castos amantes, castos contentamentos.» 

(13) CORNEILLE, op. cit.. Acte Premier, scène II, p.40. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto Primeiro, scena III, p..7. 

(14) CORNEILLE, op. cit.. Acte Premier, scène III, pp. 45-46: 
« Le Comte 

Ton impudence. 
Téméraire vieillard, aura sa récompense. 

(Il lui donne un soufflet.) 

Don Diègue, mettant l'épée à la main 
Achève, et prends ma vie, après un tel affront, 
Le premier dont ma race ait vu rougir son front. 

Le Comte 
Et que penses-tu faire avec tant de faiblesse? 
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Don Diègue 
O Dieu! ma force usée en ce besoin me laisse!» 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto Primeiro, Scena VI, pp. 12-13. 

É de registai que na tradução do monólogo que constitui a «Scène IV», Figueiredo sugere um gesto de 

suicídio em D.Diogo, p.13, ausente no original francês, p. 47: 
« (3) Como que quer arremessar-se ao espadim para matar-se, porém não o levanta». 

Esta alteração de fundo é sublinhada na «scena VIII» do Acto Primeiro, p.15, quando D.Diogo lamenta: 
« Da injúria fatal, 

Que cobrir-nos podia de huma infâmia immortal, 
De hum vil, que se atreveo a levantar a mão... 
A pôlla em aptitude de dar-me...hum bofetão.» 

Nesta fala, D.Diogo, mais firme, revela logo o autor da afronta, enquanto no original, no Acto I, na 
cena II, pp. 49- 50, o filho tem de insistir para que ele o revele. 

(15) CORNEILLE, op. cit.. Acte Premier, scène VI, pp. 50-54. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto Primeiro, Scena IX, pp. 16-18. 

(16) CORNEILLE, op. cit.. Acte II, Scène Première, pp. 56-57. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto II, Scena Primeira, pp. 20-21. 

Na tradução da «scène VI» do Acto II, Figueiredo aumenta a tensão do indício apontado pelo pa£em 
com um pormenor sensível: enquanto que, em Corneille, ele diz ter visto no paço «Le Comte de Gormas et 
lui...», na versão portuguesa refere-se a «Elle, e o Pai de Ximena», evidenciando mais o fulcro do 
conflito.Também na «scena V» do mesmo Acto II, Figueiredo acrescenta, p.29, uma fala da Infanta, em que ela 

resume o seu destino: 
« Tal he minha paixão; tal destino he o meu; 

Que corro atrás do amante, que Ximena perdeo.» 

(17) CORNEILLE, op. cit., Acte II, scène V, p.66. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto II, scena V, p.30. 

O tradutor divide a «scène VI» em duas cenas, a VI e a VII: na cena VI, o rei, indignado com a 

insolência do conde e com o desrespeito perante a sua soberania, manda-o chamar; na cena VII, discute-se o 

carácter temerário do Conde e o perigo do inimigo que novamente se aproxima.Figueiredo mais uma vez 

distingue os dois momentos. 

(18) CORNEILLE, op. cit.. Acte ni, Scène Première, p.78: 
« Elvire 
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Rodrigue, qu'as-tu fait? où viens-tu, misérable?» 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, scena I, p.41: 
« Elvira 

Tyranno, que fizeste? Onde vens, desgraçado!» 

(19) CORNEILLE, op. cit.. Acte III, Scène Première, p.79. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, scena I, p.42. 

(20) CORNEILLE, op. cit.. Acte III, scène III, p.46. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, scena III, p.84. 

(21) CORNEILLE, OP. cit.. Acte III, scène IV, p.85. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto III, scena IV, p.47. 
Ainda nesta cena, o tradutor elimina dois versos de Corneille, densos de significado trágico: 

« Chimène 
Ah! quelle cruauté, qui tout en un jour tue 
Le père par le fer, la fille par la vue! (...)» 

Confrontar a página 86 do original francês com a página 48 da tradução. 

Mais adiante, na página 90 de Le Cid, Rodrigue diz que morrer às mãos da sua amada seria libertador, 

- «Je mourrai trop heureux, mourant d'un coup si beau» -, mas na tradução, na página 51, Rodrigo pede a 

Ximena que lhe dê uma «doce morte, e não cruel, e atroz». A ideia de alternativa nem se põe no original e é 

nesta fala deslocada. 

(22) CORNEILLE, op. cit., Acte III, scène IV, p.92. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de.op. cit.. Acto III, scena IV, p.53. 
Aliás este efeito é logo a seguir continuado, nesta cena, sugerindo a fórmula religiosa do matrimónio: 

« (-O 
Chimène 

Rodrigue, qui l'eût cru? 

Don Rodrigue 
Chimène, qui l'eût dit? (...)». 

Se Manuel de Figueiredo traduz estas interrogações musicais, logo a seguir põe chumbo nos suspiros 
dos apaixonados, nas páginas 92-93, e introduz um ataque recíproco, inverosímil, aliás inexistente no original, 
decerto no sentido de preparar o duelo que se há-de seguir: 
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« Ximena 
Tristes, cruéis memorias! 

D.Rodrigo 
Inúteis, e mortaes! 

(...) 
D.Rodrigo 

A Deos! Mas crê, tyranna, que se vivo, he por não 
Frustar o fim heróico da tua persecução. 

Ximena 
E tu, ingrato, crê: que mal o conseguir, 
Hum instante, hum momento não tardo em te seguir. 
Vai-te já, temerário, cuida em que te não vejão. 

(23) CORNEILLE, OP. cit. , Acte III, scène V, pp. 94-95. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto in, scena , pp. 54-55. 
Nesta cena VI, D.Diogo, p. 58, ao querer incitar Rodrigo a avançar para uma guerra que se aproxrma, 

ainda lhe diz: 
« Mancebo louco.El Rei precisa do teu braço: 

Serás com amor pródigo, e com a Pátria escasso? » 

Corneille poupa-o. 

(24) CORNEILLE, OP. cit.. Acte IV, scène II, p. 102. 

FIGUEIREDO, Manuel de, or^çit, Acto IV, scena II, p.64. No original, Chimène não aventa a 

possrbihdade, nesta fala, de o ver morto, mas, na tradução, a sua frieza acrescenta essa crueza: 

« Indaque vendo-o morto, matar-me saberei.» 

(25) CORNEILLE, op. cit.. Acte IV, scène II, p. 103. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto IV, scena II, p.66. 

(26) CORNEILLE, OP. cit.. Acte IV, scène m, p. 105: 
« T excuse ta chaleur à venger ton offense; 
Et F Etat défendu me parler en ta défense: 
Crois que dorénavant Chimène a beau parler, 
Je ne F écoute plus que pour la consoler. 
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Mais poursuis. » 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, OP. cit.. Acto IV, scena III, p.67: 
« O teu ardor desculpa a vingança da offensa. 

O Estado, que salvaste, me falia em tua defensa. 
Mas Rei benigno sempre, Ximena hei de escutar, 
Por não desentendella, só pela consolar. 
Prosegue. }> 

Nesta mesma cena, Dom Rodrigo dirige-se ao rei, designando-o de «grande Principe», enquanto que, no 

original, este reconhecimento de majestade está ausente: 
Ver CORNEILLE, op. cit.. Acte IV, scène III, p. 106. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto Quarto, cena III, p.69. 

(27) CORNEILLE, OP. cit.. Acto IV, scène IV, p. 108. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, OP. cit.. Acto IV, scena IV, p.70. 

(28) CORNEILLE, OP. cit.. Acto IV, Scène V, p. 109. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto IV, scena V, p.71. 

(29) CORNEILLE, op. cit.. Acte IV, scène V, pp. 110 -111. 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, OP. cit.. Acto IV, cena V, pp. 73 - 74. 

(30) CORNEILLE, op. cit.. Acte IV, scène V, pp. 11-12: 
« Don Diègue 

Quoi! Sire, pour lui seul vous renversez des lois 
Qu'a vu toute la corn observer tant de fois! 
Que croira votre peuple et que dira l'envie, 
Si sous votre défense il ménage sa vie, 
Et s'en fait un prétexte à ne paraître pas 
Où tous les gens d'honneur cherchent un beau trépas? 
De pareilles faveurs terniraient trop sa gloire: 
Qu'il goûte sans rougir les fruits de sa victoire. 
Le Comte eut de 1' audace; il l'en a su punir: 
Il l'a fait en brave homme, et le doit maintenir.» 

cf. 
FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit.. Acto IV, cena V, p.75: 
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« Ximena 
Como! por elle só chega a alterar-se a Lei, 
Que até aqui observou constantemente El Rei? 
A vossa Corte toda ficará resentida, 
Se por vossa defensa palliando assim a vida, 
Deixar de apparecer por tão estranha sorte, 
Aonde todo o honrado acha a mais bella morte. 
Favores semelhantes são manchas na sua gloria, 
Infame, e vergonhoso desconto da victoria! 
Se o Conde teve audácia, elle a soube abater. 
A gloria, que alcançou, elle a deve manter. 

(31) CORNEILLE, op. cit.. Acto V, scène III, p. 122. 
cf. 

FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto V, cena III, p.85. 

(32) FIGUEIREDO, Manuel de, op. cit., Acto V, scena VI, p.91. 
cf. 

CORNEILLE, op. cit. Acte V, scène VI, p.l28.Aqui Chimène não reage à revelação. 

» 
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FBLINTO ELÍSIO E A NECESSIDADE DE UM MOLIÈRE PORTUGUÊS 

« (...) Garção, Diniz, Freire, Torres, Quita, e 

os mais dignos membros da Arcadia Lusitana 

tinhão já começado a guerra contra o mao 

gosto, e aos seus esforços, se tivessem dura

do, devera hoje a nação o mesmo serviço 

que à França fizerão Corneille, Molière, Boi-

leau, etc, (...)». (1) 

É deste modo que Francisco Solano Constâncio integra Filinto Elísio, elogiando o seu 

esforço recuperador da «força e valentia» da língua portuguesa de outrora, na plêiade 

arcádica, ainda que já derradeiramente, apesar de esta se ter muitas vezes afastado do elevado 

magistério de Corneille, Molière, Boileau,para cair numa degenerada infuência francesa. 

Desde logo no tomo I das suas Obras Completas, este dissidente da Arcádia confirma o que 

não deixará de repetir no conjunto da sua criação e que se exprime num incansável empenho 

em limpar a sua língua dos galicismos ridículos que lhe retiram a dignidade do português de 

Ferreira ou de Vieira, seguindo o exemplo dos autores franceses que, em venerarem Fénelon 

e Racine, garantem o prestígio e riqueza da língua francesa.Na «Carta ao Senhor F.J.M. de 

B.» Filinto observa: 

«( . . . ) 

Um Francez, que ouve um Lente venerando 

Tratar com mão devota os sábios livros 

De Fénelon, Racine, quando explica 

Seus ornados conceitos, não desdenha, 

Não moteja do Autor, que lhe dá fama 

Nos arredados Climas, nem do Alumno, 

Que caminhando ao templo da Memoria 
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Leva por foros, leva por serviços 
A nobre imitação de bons modelos, 
E na phrase imitada o cunho antigo.» (2) 

Ainda neste poema, o «Prologue du Philinte de Molière» é citado por duas vezes, em 
nota, para evidenciar a nobreza de palavras e de ideias que caracteriza estes literatos 
afrancesados, afinal tão aos ignorantes cuja crítica feroz o dramaturgo francês, à 
semelhança de Filinto, tão bem conheceu: 

« (I) et vous manquez de goût, 
Dès lors que par 1"effet d'un univers plein de génie, 
Vous mettez en défaut la bonne compagnie, 
Qui n'y comprend plus rien, et n'y sent plus de tour 
Des phrases à la glace en usage à la cour.» 

« (I) Et pourquoi tout cela? Pour complaire à des sots, 
Dont la langue n'admet que deux ou trois cents mots, 
Hors desquels ne sort pas leur hautaine ignorance. 
Un mince cailletage est leur noble science.» (3) 

O curioso diálogo entre o Padre António Vieira e o Peralta, o primeiro, patrono da 
língua genuína, o outro, representante inábil «desta nova eloquência Gallo-lusa», reforça a 
interrogação do poeta que condena a moda da afectação à francesa, à maneira das 
«Précieuses» de Les Femmes Savantes de Molière: 

«(...) 

Que vos tolhe a vultar ouro sobre ouro, 
Com que a lingua se augmente, e se afidalgue? 
Por ventura é pavôr de ser mordidos. 
De insectos litterarios ferrulentos? 
De novas Philamintas ( I ) sabichônas? 
De Bonzos? de Rançosos, que hoje arrotão 
Por banca de puristas e censores? 
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(-) » (4) 

Precisamente, a tradução portuguesa de Les Femmes Savantes de Molière critica um 
círculo português de afrancesados, arrogantes e ignorantes, produtos híbridos sem rigor, que 
se deveria submeter à sábia proposta de Molière, implementadora de um esforço solidário de 
criação nacional séria: 

« Ce serait aux Auteurs à s'entendre, je crois, 
Pour renverser bientôt ces ridicules lois: 
S'étayant, Tun par F autre, ils n'auraient rien à craindre; 
Ils s'étendraient le cercle où Ton veut les restreindre, 
Et pourraient corriger cette erreur par le fait.» 

Prologue du Philinte de Molière.» (5) 

No tomo ni, a única referência ao teatro francês sintetiza a aproximação de uma poética 
da tradução - algo «sui generis», porquanto anula o pressuposto elementar de conhecimento 
das duas línguas em relação - e surge em nota à tradução do Canto Io de «A Segunda Guerra 
Púnica», Poema de Silio Itálico: 

« (1) Eu não sei que remédio lhe dar ; Murro está no Latim, Murro ha de 
correr em Portuguez.Peor será quando traduzirem Britannico de Raci
ne, e que houverem de chamar Burro ao Aio do Imperador. Menos que 
não tenhão poderes Bispaes para mudarem nomes próprios.» (6) 

Depois de, a propósito da sua tradução do poema Oberon, de Wieland, afirmar «que 
não compreende uma só palavra de Alemão, linguagem, em que este Poema foi originalmente 
escripto» (7), e nunca deixando de lamentar que «a linguagem clássica ande besuntada de 
Francezias», Filinto Elísio insiste na necessidade de proceder à nacionalização das traduções, 
enquanto processo básico para tornar inteligível e útil um texto estrangeiro (8). 

Um «Epigramma» do tomo III reduz os Francelhos ao M.Jourdain da comédia de 
Molière, intensificando o combate à superficial e grosseira afectação galicista, aproximação 
que é, de resto, explicitada em nota: 
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« Um Orate, como eu, que, por milheiros, 
Curtas, compridas linhas, 
Dos lábios consoanteiros, 

Desembestava, em vozes não mesquinhas, 
Seus poemas mostrava 

A quem, de prosa, em versos, desdenhava. 
Diz moquenco ao Tareio: 

«Aposto eu, que fez prosa, sem sabê-lo? (*) 

(*) Allude à scena do Bourgeois Gentilhomme, em que este, confirmando-lhe o Philosopho 
que tudo o que não é poesia, é prosa, dispara: - Logo há 40 annos, que eu faço prosa, sem o 
saber !». 

(9) 

Molière, aliás a par de La Fontaine, reaparece, neste volume, sempre enquanto génio 
da comicidade, capaz de retratar sensivelmente situações ridículas como esta que o poeta 
admiravelmente descreve no seu poema «Perspectiva cómica» e que visa o contraste entre a 
solenidade caricata dos juízes confrontada com a respeitabilidade decadente da prostituta : 

« Boneca affigurai, curta e redonda 
Em meio tribunal, ante juizes 
De agaloadas gorras, fartos de óculos: 
Tal era a Ré, no disputai discrime. 
Cadentes plumas lhe no chapéo tremólão 
Retinne-lhe, de Pega, aguda falia. 
Cicero de obra grossa o seu Letrado, 
Albardeiro de ríspida Eloquência. 
Borboletava, entre injurias,perdigôtos. 
Curtas capinhas, polvilhadas trunfas, 
Estreitos bacalhaos muito engomados 
Ornão Porteiro coxo, e teso Scriba: 
Mais tinteiros que Scribas mesas pejão. 
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Em torno hanto plebêo; Homens, Mulheres; 

Grão barulho! Porteiros, e Soldados 

Berravão, que callem, tal é a scena, 

Em que mui concho fez papel Filinto.-

Faltou-lhe um La Fontaine que a descreva, -

Um Molière, que ao Povo, a represente.» 

(10) 

A tradução da cena 4 do primeiro acto da tragédia Esther de Racine, inclusa ainda 

neste tomo III, foi oferecida a Filinto por um seu amigo francês que a guardava na sua 

biblioteca, e conforme notará o poeta português, em nada ofende a pureza da nossa 

língua(ll). Na verdade, a indignação de Esther está impecavelmente traduzida, seja na 

veneração que dedica ao rei deposto, seja no horror dos cultos pagãos que dilaceram a sua 

espiritualidade fina, ou na humilhação que desperta o seu orgulho aristocrático e o converte 

em energia lutadora, aliando-se à espada reconquistadora do soberano desanimado que urge 

incitar à guerra, de resto aprovada por Deus que ouviu as preces de Esther. Porém, a liquidez 

caudalosa do admirável verso francês não se encontra, nem por sombra, na dureza do verso 

português, de que o fim da cena é exemplo flagrante (12).0 próprio Filinto considera a 

dificuldade de traduzir «o melhor dos autores Trágicos Franceses», num outro momento 

deste volume em que Jean Racine sai, assim, coroado (13). 

No tomo seguinte, o « Prologu. du Philint. de Molière» é citado, mais uma vez em 

nota, sempre em função do combate contra «a nova seita» dos francesismos e no sentido de 

corroborar o amor de Filinto por uma genuína língua portuguesa: 

« (I) JT observe avec dépit.... 

Que notre langue est riche, et que tout F appauvrit. 

Grace au Ciel les trois quarts de mon Dictionnaire 

Sont des mots reprouvés, dont je n ai plus que faire. 

Prologu. du Philint. de Molière.» 

(14) 

Na «Carta ao Snr. J.A.C.D.C. / Em que se falia da Ópera de Paris», ressalta a 

censura que Filinto faz à predominância dos efeitos especiais sobre o texto dramático, ficando 
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a Poesia a perder em relação às «vistas, dansas, trovões» que são «os principais ingredientes 

do Drama.» (15). 
A «Apologia das Obras novamente publicadas por Francisco Manoel em Paris», no 

tomo V, num renovado ataque aos poetas da moda, integra comentários, em nota, que 
ridicularizam «a tal Philaminta» que ignora «Camões, Ferreira, Bernardes,Garção, Diniz» e, 
por isso, «ingenha esta mixórdia» (16). A propósito dos versos, «Se queres pois (contigo 
agora fallo), / Armazém novo de rebusco antigo; (7)», observa ironicamente Filinto: 

« (7) Este versinho estou bem certo que lhe deo no gôtto.Ora com effeito 

elle e como o «quoiqu'on die» da comédia des Femmes Savantes, e eu 

direi com Belisa: 
« Il vaut toute une pièce: 

Il est vrai qu'il dit plus de choses 
qu'il n'est gros. 
Act.3, scèn.2» (17) 

Quando Filinto escreve deliberadamente «Adequirir», num verso continuador da sua 

já habitual ironia contra os analfabetos afrancesados, recupera «a tal Philaminta que não sabe 

latim» e, portanto, não repara que «falta uma syllaba a este verso» (18). 

O «Prolog, du Philinte de Molière» é novamente citado, na «Ode ao Illmo e Exmo 

Commendador Jozé Manoel Pinto, Embaixador de Portugal em Roma», quando o poeta 

celebra Rousseau, «descendente (...) de árvore Celeste»: 

«Digne de l'âge d'or et de Y antique Rome, 
Protecteur de l'enfance et de l'humanité, 
L'apôtre précurseur de notre liberté.» (19) 

O «Debique offerecido ao Senhor H.J.B.» ataca ainda os afrancesados das assembleias 
em que se lê Molière e La Fontaine sem subtileza, nem rigor, mas com um convencimento 
que Filinto condena num aparte (20).0 mesmo tom chistoso predomina na «Carta ao Mal. 
Luiz de C.» em que se censura «as gentes mólles dessas terras quentes» que «não lêm (I) 
R...,R...., V....», «et ce qui s'en suit», como lembra Filinto em nota, ao citar Molière, mais 
uma vez, solidário, na chacota das suas Précieuses Ridicules (21). 
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O tomo VI oferece uma introdução elogiosa à vida e obra de La Fontaine, em que 
abundam referências a seus contemporâneos como La Motte, Boileau, Racine e Molière, em 
geral para se concluir que o fabulista devia ter sido mais apreciado no seu tempo, pois foi 
superior a La Motte, ainda que não tenha nem a nobreza, nem a correcção de Boileau e de 
Racine, falha que lhe roubou a «ampla reputação de Corneille, de Molière, de Racine, de 
Boileau, e de Voltaire (...)», mas que não impediu que «Molière, Racine, La Fontaine, e 
Voltaire sejam os quatro grandes Poetas cujos versos se sabem mais de cór, e que mais vezes 
são citados» (22). Na verdade, este confronto do fabulista especialmente com Molière 
desenvolve-se em interesse e particularidade no «Elogio de João La Fontaine», para salientar 
o que a obra cómica do dramaturgo tem de apólogo e o que de comédia tem o apólogo, 
dotados que eram os dois autores de enorme «talento de observação». Importa registar, no 
fundamental, as finas distinções destas páginas de Filinto Elísio que testemunham um sentido 
e aprofundado conhecimento da Literatura Francesa, bem diferente do epidérmico 
entusiasmo das Philamintas que persegue: 

« (...) Cabe ao pincel de Molière ser mais enérgico, e mais fino.Um lança 
grandes rasgos, com força tal, que o qualifica superior ao matizado; o 
outro matiza com tal sagacidade, que inculca nelle a sciencia dos gran
des rasgos. Parece que o Poeta Cómico se esmerou no dar ridículo às 
figuras, e que às vezes debuxou da sociedade as suas formas transito-
rias.O Fabulista descobre mais afinco contra os vicios, e ter pintado a-
inda mais em geral a Natureza. O primeiro consegue, que eu me ria do 
meu vizinho; o segundo, sobre mim mesmo me retráhe.Este me vinga 
mais amplo das parvoíces dos outros; aquelle faz com que eu, mais sé
rio, nas minhas imagine.Um contemplou nos homens o ridículo como 
um desar do decoro, offensivo na sociedade; o outro contemplou os vi
cios como um desmancho da Razão, enfadonho a nós mesmos.Leio o 
primeiro, e a pública opinião me assusta; leio o segundo, e da minha 
consciência hei medo.Em fim, emende-nos Molière, perderemos o ri
dículo, sem perdermos o vicioso; mas se La Fontaine nos emendar, 
nem ridículos, nem viciosos ficaremos; arrazoados e bons, nos consi
deraremos virtuosos (como La Fontaine era philósopho) sem de tal ter
mos concebido suspeita alguma. (...)» (23) 
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Mais social o comediógrafo e mais introspectivo o fabulista, ganha La Fontaine, segundo 
Filinto, na morigeração humana, porquanto a superação íntima pela consciência anula a 
fraqueza em sociedade, enquanto que o inverso não se lhe afigura possível. Deste modo, o 
poeta português parece ser insensível à amputação moral do Misantropo de Molière, para 
quem o ridículo social devia ser construtivo, enquanto indivíduo, de uma dignidade que não 
pode excluir a cortesia mínima da sociabilidade, num século em que o salão era tão 
estruturante da pessoa, da cultura, da política. Já para não falar de uma separação porventura 
artificial do individual, com a sua consciência intrínseca, afinal tão formada por determinantes 
sociais.Adivinha-se, contudo, a introspecção romântica com o seu individualismo burguês. 

A nota (I) que acompanha «Os Heroes de Novellas», «Diálogo à maneira de Luciano», 
salienta a necessidade da boa sátira nacional para que Portugal se regenere do mau 
francesismo - do Tartufo, do Marquês e de Philaminta... -, e de que só um Juvenal, um 
Boileau ou um Molière seriam capazes : 

« Cuido que Boileau foi tão prophéta como o Bandarra; e comprehendeo, 
nesta falia de Plutão, em stylo encoberto e mysterioso os nossos Tarêlos 
e seu gallicismo; comprehendeo, e enfeixou com as exquisi-parlas de Mo
lière ( Précieuses ridicules) também as nossas Amintas e Polixênas.Oh que 
contente eu fora se nestes meus annos alcançados os visse levantar-se em 
Portugal um Juvenal, um Boileau, que com o açoute de sátyra me debreas-
se essa corja de besuntados: se levantasse um Molière, de que tanto neces-
tamos: e que nos motejasse, no theatro, ao vivo, tanto Tartuffo, tanto Mé
dico, tanto Marquez e tanta Philaminta.E que doutrinados e corridos servis
sem de manifesto padrão infame, a quantos, pelo tempo adiante tivessem 
appetite de imitá-los !». (24) 

No tomo XI, Filinto Elísio oferece a tradução das duas primeiras cenas da Iphigénie en 
Aulide , da Andromaque, duas tragédias de Racine, e a tradução dos primeiros actos de 
Mareio Coriolano de La Harpe. 

Quanto à primeira tradução, se há efectivamente rigor na correspondência da 
informação contida nos versos franceses, desconcerta, desde logo, o tratamento por «tu» do 
criado Arcas em relação ao monarca Agamemnon (25), para além de Racine conseguir 
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conciliar solenidade e naturalidade poéticas, enquanto que Filinto, no seu estilo latinizante, 
propõe um verso pesado, duro, num poema distante da fluidez raciniana.A primeira fala do 
rei ilustra bem, desde o início, este reparo: 

« ( • • ■ ) 

AGAMEMNON 

Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille 

Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille. 

(...) » 

cf. 

« C) 
AGAMEMNON 

Agamemnon, teu Rei, vem dispertarte: 
E te vem inteirar da voz que ouviste. 

(...) 

O mesmo se poderá dizer da tradução de Andromaque : persiste aqui a divergência 
injustificável em relação ao «vouvoiement» devido ao rei no texto francês e a exercitação 
constante e nem sempre feliz do hipérbato que engendra, nalguns lugares, obscuridade e 
quase sempre rouba ao poema a cadência do verso raciniano (26). Mesmo aceitando com 
Hernâni Cidade que a «formosura do pensamento», em Filinto, só pode «impressionar pela 
força e fulgir pela graça poética» que seria embaraçada pela lógica discursiva, resultando o 
hipérbato como «excitante da inteligência na perseguição da ideia que se esquiva», não se 
poderá deixar de convir que a clareza e musicalidade francesas se transformam em tensão e 
pompa ( mais portuguesas, filintistas ? ) (27). É certo que Filinto merece o louvor de Hernâni 
Cidade que lhe concede honras de Du Bellay ( eloquentemente mais celebrado como 
implementador do seu idioma do que como poeta da «Pléiade» ) , numa sua aproximação de 
uma «Defesa e Ilustração da língua portuguesa», de tal forma foi «persistente e sugestiva» a 
sua combatividade pelo «nacionalismo do léxico». Contudo, o irónico remoque de D.Catarina 
de Lencastre, Viscondessa de Balsemão, que convida Filinto a elaborar um Dicionário 

Filinto sofreu e respondeu  em lugar de compor uma obra poética nebulosa de tanta «pompa 
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apparatosa», não deixa de ser sensível quando Filinto traduz o seu «melhor poeta trágico 
francês» para a linhagem pura dos versos quinhentistas (28). Mas esta é a empresa que 
Francisco Manoel visa e assume explicitamente numa nota inicial da tradução parcial da 
tragédia de «M. de La Harpe»: 

«Eia, Alumnos de Apollo, visto que tanto carecemos de Tragedias, e que 
tão poucas tem composto os nossos vates, eia digo, arremessai-vos a tradu
zir as estranhas; fazei o que eu não pude. Dai-nos os bens alheios; mas no-lo 
dai na phrase de Camões, na de Ferreira, phrase Lusa, phrase nobre, óra su
blime, e óra suave. Não cuideis que esse mérito é mesquinho. Outro mérito 
não teve o latiníssimo Plauto; nem Oratio bene morata de Terêncio, que com 
pouca alteração das comédias Gregas, nos deixarão Obras immortaes para 
modelo.» (29) 

Trata-se de uma autêntica transfusão de língua portuguesa clássica, de aculturação ao 
«sublime» e ao «suave» da tradição nacional a que o portuguesíssimo poeta procede a partir 
dos «bens alheios» e com um rigoroso respeito pelo conteúdo do texto francês. O mesmo se 
poderá dizer das traduções que a segunda edição das obras de Francisco Manuel, a de 1840, 
impressa em Lisboa, na «Typographia Rollandiana», inclui: «MJTFfRJDATES, Tragedia de 
João Racine» e «MEDÉA Tragedia» de Longepierre, versões anteriores à fuga de Filinto e a 
que o editor teve acesso, não perdendo, por isso, a oportunidade de enriquecer a edição 
portuguesa deste autor exilado. Óbvio conhecedor do idioma e dos seus maiores requintes 
literários, o texto raciniano não tem segredos para Filinto que traduz Mithridate 
impecavelmente. Não fosse o peso de muitos versos e a obscuridade de algumas fórmulas 
encontradas e teríamos um belo Racine nacional: 

«(...) 

Em fim os olhos abro e me conheço 
Fora a tua belleza curta offrenda 
Co"a mão, Senhora, apresentar-te os annos, 
E os desastres, que ha muito trago a rojo. 
A Fortuna téqui, téqui a Victoria 

Com diademas trinta as cans cobrirão. 
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Fui feliz, era Rei, agora fujo. 
Cos annos se murcharão honras, fastos, 

E na alta frente, dos lauréis despida 
Do tempo, que a amigou, mostro os destroços. 

De mais, c'o espirito em mil tenções rasgado, 
Cum campo que aqui ouço, e partir pede, 

Sahir das náos, para embarcar-me logo.. 
Presto a fugir...ruim tempo para vodas! 

(...)» 

cf. 

Enfin j'ouvre les yeux, et je me fais justice: 
C'est faire à vos beautés un triste sacrifice, 
Que de vous présenter, madame, avec ma foi, 
Tout fâge et le malheur que je traîne avec moi. 
Jusqu'ici la fortune et la victoire mêmes 
Cachaient mes cheveux blancs sous trente diadèmes. 
Mais ce temps-là n'est plus: je régnais, et je fuis. 
Mes ans se sont accrus; mes honneurs sont détruits; 

Et mon front, dépouillé d'un si noble avantage, 
D'un temps qui l'a flétri laisse voir tout l'outrage. 
D'ailleurs mille desseins partagent mes esprits:.... 
D'un camp prêt à partir vous entendez les cris; 
Sortant de mes vaisseaux, il faut que j'y remonte. 
Quel temps pour un hymen, qu'une fuite si prompte, 

(30) 

O rigor irrepreensível e certa perda de ritmo e de clareza em relação ao quase simétrico 

texto de Racine São, na verdade, paradigmáticos da mestria e da pompa, porventura 

excessiva no quanto possa ter de arcaizante, com que Francisco Manuel trata o drama 

francês. 
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O grande balanço sobre a contribuição e peso de Filinto Elísio na tradição literária 

portuguesa foi feito, desde logo, e não por acaso, por Almeida Garrett: este romântico, 

também ele perseguidor do purismo clássico, atribui a Francisco Manoel uma dimensão 

revolucionária «preciosa e útil» que permitiu a restauração da língua portuguesa, até aí 

corrompida pelas «estrangeirices» (31). 

A aproximação comparatista das realizações poéticas de Filinto e de Lamartine, a que 

brilhantemente procede Pierre Salomon em 1928, sublinha o significado da admiração que o 

jovem romântico francês tem por um Filinto desgraçadamente exilado em Paris, revelador das 

excelências camonianas, inspirador do tema do entusiamo poético nas suas fontes clássicas, 

mas mais limitado na exploração das razões que fazem da poesia um dom funesto, mais 

lógico e previsível nas metáforas, mais erudito e mitológico enquanto grande humanista e, 

por todos estes aspectos, menos moderno do que o Lamartine das imagens algo incoerentes, 

isto é mais livres, e dos poemas ricos de movimento e com uma unidade de que a mera 

justaposição poética, em Filinto, não é capaz (32)» 

Privilegiando o âmbito dramático, segundo informação de Teófilo, em Filinto Elísio e 

os dissidentes da Arcádia, o poeta português não se limitou a traduzir Racine e La Harpe, e 

dentro do contexto da sua perseguição inquisitorial, «o apparecimento da tradução 

portugueza da immortal comedia O Tartufo de Molière effectuou-se n este mesmo anno de 

1768 em nome do Capitão Manoel de Sousa, mas para os effeitos da malevolencia foi 

attribuida a Francisco Manoel, conforme as reminiscências que chegaram até Costa e 

Silva(...)» (33). Para além de se lhe atribuir tragédias filosóficas, que, na realidade, ele não 

traduzira mas tão só emendara, Inocêncio adverte que o nome de Francisco Manoel está 

oculto no anagrama de Marcelino da Fonseca Mine's Noot, tradutor de Metastasio e desse 

João Baptista Rousseau, que como lembra Pierre Salomon, foi lido e vertido por Filinto,tão 

desgraçado como ele (34). 

Assim, em 1768, dez anos antes da sua fuga para Paris, na «Officina de Joseph da Silva 

Nazareth», é impresso, com licença da Real Mesa Censória, o «Entremez intitulado O Cinto 

Magico, do Senhor João Baptista Rousseau», traduzido pelo tal Marcelino da Fonseca 

Mine's Noot, com o mérito de insuflar de vivacidade e muito humor um Acto Único em que 

a Astrologia e a crendice fácil, manipuladoras de muito boa gente, é posta ao serviço de um 

desenlace justo e cómico, capaz de castigar os dois tutores oportunistas, mulherengos, e de 

premiar os amantes honestos, gentis, esbeltos, bem trajados, que, por isso, merecem casar 

com as duas sobrinhas de Madame Merluche, aliás, já reivindicadoras dos direitos do coração 
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para a sua escolha. Francisco, desde sempre «com aquelle ditoso génio para todo o género de 

falcatrua», far-se-á Astrólogo no sentido de, ao serviço de Horácio e de Octávio e adjuvado 

pela tia, humilhar o Capitão e Trufaldin, prendendo-os num cinto com supostos poderes 

mágicos - disso os conseguiu ele convencer! -, depois de os ter posto no cativeiro da sua 

admirável linguagem: 

Francisco 
Quer isso dizer, que o sol dos olhos delias tem eclipsado a luz dos enten
dimentos de w.mm., e que querem saber de mim, se a estrella dos seus de
sejos poderá algum dia achar-se em conjunção com o planeta do seu con
sentimento? 

(...) » 

Obrigados a assinar o consentimento e a quase asistir às bodas de Luceta e de Baliverna, 

os tutores representam uma antiga mentalidade em que as mulheres nada tinham a dizer no 

amor e que é aqui superada por uma nova ordem da afeição e da vontade expressa por 

M.Merluche: 

M.Merluche 
Ora, senhores, este trago compete bebê-lo com paciência: eu propuz-
-lhes dous maridos bem talhados para minhas sobrinhas; w. mm. qui-
zerão lançar mão delias, e dos seus bens; mas não virão bons gostos 
disso: ellas lá estão em minha caza, eu assinei as escrituras, que são es
tas; e se querem ver desaferrolhados, peguem na pena, e assinem.» 

A temática molieresca de L'Ecole des Femmes desenvolve-se claramente neste entremez, 
mas aqui a sua principal implementadora é já uma mulher, a tia, afirmativa dos valores da 
natureza que privilegia a juventude, a sinceridade, a beleza, no casamento voluntário. Por 
outro lado, na peça francesa, ainda que clandestinamente, Agnès escreve bilhetes de uma 
deliciosa sensualidade, afinal discutivelmente inocente, porquanto o amor se impõe na sua 
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imediata sabedoria, acabando por ser mais participante, com o auxílio dos criados-

mensageiros, e sobretudo muito mais graciosa - dir-se-ia mais francesa, ao tempo - do que 

essas sonsas portuguesas, sonsas e manhosas, como não deixará de dizer a estupenda tia, 

referindo-se sobretudo a Luceta, que mal querem admitir-lhe que os conhecem.O que a 

manha nacional escondia, neste entremez, também pouco convinha às circunstâncias 

portuguesas que trabalhavam mais a imaginação do que a polémica dita e a Uberdade 

consentida na peça de Molière (36). 
Era o tempo das reformas pombalinas e da abertura às modernas doutrinas filosóficas 

que, aliás, Filinto celebrava, mais, porventura, do que o próprio déspota, como não deixa de 
lembrar Hernâni Cidade(37). Mas era também essa iluminação de Portugal que encobria 
dolorosamente uma das poucas senhoras portuguesas capazes de protagonizar nos melhores 
salões de Paris e que, no seu cativeiro de Cheias, prestigiou a inteligência nacional, 
enriquecendo-a, nesse período, com o exemplo francês, e mais tarde com o inovador filão 
anglo-germânico. Autêntica, preveniu Filinto e separou para sempre a Casa de Alorna, 
aristocrática e sacrificada, do pombalismo entusiástico e subserviente da Ribeira das Naus: 

« Não te esqueças, Filinto, o acerbo caso... 
Lateja-me no peito um fogo intenso, 
Se esperdiças as jóias do Parnaso, 
Dando ao tyranno o teu sublime incenso. 

(-.)» (38) 

Militantemente depurador da língua nacional, contra certa francesia chic e degradante 
do antigo gosto clássico, Francisco Manuel do Nascimento assumiu, contudo sempre em 
nome dos mais finos construtores do idioma de Racine, pedir emprestado à França, à falta de 
Molières e de Esthers nos nossos palcos violentamente desgastados, monumentos dramáticos 
para os tornar profundamente portugueses, com muito mérito e pouca música. 
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NOTAS: 

(1) ELÍSIO, Filinto, Obras Completas, Paris, na Officina de A.Bobée, 1817, Segunda edição, emendada, e 
accrescentada com muitas Obras inéditas, e com o retrato do Autor, Tomo I, «Aviso ao Leitor», p.3.Aqui 
Francisco Solano Constâncio elogia Filinto por «ter emprehendido melhorar a lingua pátria, que no principio da 
sua carreira litteraria achou tão decabida do antigo splendor (...)». Depois de valorizar o papel de «Corneille, 
Molière, Boileau», em França, nota que a nossa «illustre sociedade de litteratos se dissipou como hum sopro, e 
teve por sucessores (com poucas excepções) hum enxame de ignorantes rimadores, e de traductores enfronhados 
em mao Francez, destituídos de gosto e tão faltos de boa lição como de pensamentos elevados (...)». 

(2) Idem, ibidem, p.378.Já nas pp. 28-31, Filinto suspira pelos «Clássicos do nosso augusto século, / Que sempre 
fostes o patente molde / De elegante escriptura genuína» e afirma que o «tareco Doutor» que se perde em 
galicismos devia ser apupado como seria escarnecido em França um autor que aportuguesasse a língua 
francesa.Estas considerações são acompanhadas de citações do Discours aux Welches de Voltaire, do Tableau de 
Paris de Mercier e da Lettre sur l'Éloquence de Fénelon. 

(3) Idem, ibidem, p.48. A citação de Molière solidariza-se corn os versos que para ela remetem: 

« (•••) 
Convidai o appetite, dai-lhe forças, 
Envidai o saber, obtereis graças 
De quem bem instruístes, deleitando-o. 
Nunca espereis que um d'esses encolhidos, 
D'esses malsins de atrevimentos nobres, 
Consiga um grito dar com que a alma acorde 
Assim muos porque alto e bem dormão, (I)». 

Esta nota refere também a citação seguinte de Juvenal: «Altum dormirei». 

(4) Idem, ibidem, p.54: 

« (•••) 
A lingua com que os Clássicos motejas, 
E a quem de suas messes faz ganância, 
Convêm comigo se és sincero e franco, 
Que nunca deste inteira à voz, e à penna, 
( Qual te luzio na mente) a ideia tua, 
Por charro, ou por mendigo de palavras, 
Que dão côr, e dão alma ao pensamento.» ( I )» 

(5) Idem, ibidem, pp. 94-95.Em nota ( I ), lê-se: «Voyez les Femmes Savantes de Molière.» 
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(6) Idem, ibidem, tomo V, pp. 94, 95 e 103. Esta citação do «Prologue du Philinte de Molière» surge em nota, 
(3), e acompanha os seguintes versos: 

« (•••) 
Inda em bem, que o Diniz, e alguns de escolha 
Nos vingão dessa corja, e desaggravão: (3) 
fnda em bem que os estranhos dão estima.» 

(7) Idem, ibidem, tomo II, p.278. 

(8) Idem, ibidem, tomo II, ver pp. 1, 8: «A Quem Ler», advertência que precede a tradução de Oberon, Poema de 
Wieland.As notas à «tradução da Segunda Guerra Púnica, Poema de Caio Silio Itálico», citações francesas, que 
segundo nota do autor, p. 333, se depreende terem sido retiradas dos comentários do «erudito Editor e traductor 
Francez de Silio Itálico», corroboram a necessidade de nacionalização dos textos originais defendida pelo poeta 
português.Importa registá-las aqui só no seu essencial: 

- p.271, nota ( I ): « (...) Cependant un traducteur n'est proprement qu" un Peintre qui s'assujetti: à 
copier.Or tout copiste qui dérange seulement les traits, ou qui les façonne à sa mode, commet une infidélité.H 
pêche dans le principe et va contre son propre plan, faute de savoir qu'il a tout fait, s'il attrape la ressemblance, 
et qu'il ne fait rien, s'il la manque.» 

- p.273, nota ( I ): «Il ne faut que les moeurs, les usages, les coutumes, les cérémonies, les jeux, les 
lois entièrement dissemblables des nôtres nous effarouchent. On s'y doit apprivoiser, sous peine de perdre tout ce 
que l'on peut gagner dans le commerce de la belle Antiquité.» 

Finalmente, Filinto conclui, p. 275: «Sem ir nunca muito ao mar, nem muito à terra, com os olhos fitos 
neste Norte, vou pondo à nossa feição, o mais que me é possivel, as palrvras e usos que entre nós não andão 
correntes e com as Cartas de guia que lhes vou dando as remetto de Misericórdia em Misericórdia (...)». 

(9) Idem, ibidem, tomo III, p. 110. 

(10) Idem, ibidem, tomo III, p.104. 

(11) Idem,ibidem, tomo III.Esta tradução encontra-se nas páginas 231, 232 e 233 deste volume e a longa nota 
que ocupa quase a totalidade das páginas 231 e 232 consagra «os Racines, Bossuets, Boileaus e Fénelons» como 
autores da «idade de ouro» francesa, equivalentes, evidentemente, a «Camões, Ferreira, Barros, Lucena, Brito, 
Sousa», cultores maiores para língua portuguesa. Segue-se uma chamada de atenção para a necessidade de se 
seguir, em Portugal, o exemplo de «Garção, Elpino, Alfeno», seguidores dos Clássicos, sob pena de se vir a falar 
«lingua franca do Levante, ou outra remendada gerigonça.» 

(12) Idem, ibidem, tomo III. Confronte-se sobretudo os últimos versos da cena 4 do Io Acto da Esther de Racine ( 
RACINE, Jean, Oeuvres Complètes, Paris, Seuil, l'intégrale, 1962, p.270 ) com a tradução, pp.231-233: 

« (...) 
Ce moment est venu: ma prompte obéissance 
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Va (Tun roi redoutable affronter la présence. 

C'est pour toi que je marche: accompagne mes pas 

Devant ce fier lion qui ne te connaît pas; 

Commande en me voyant que son courroux s'apaise. 

Et prête à mes discours un charme qui lui plaise: 

Les orages, les vents, les deux te sont soumis: 

Tourne enfin sa fureur contre nos ennemis. 

(...) » 

cf. 

« (...) .Pronta obediente 

Expor-me vou, d'uni Rei ao sévo aspecto: 

Tu me mandas.Meus passos acompanha 

Ante o Leão féro, que te não conhece. 

Manda á sua ira, que se applaque ao vêr-me. 

Dá o dom de agradar ás minhas falias; 

Os Céos, Astros, Tormentas Te obedecem; 

Furiosos caião nos contrários nossos.» 

Na parte desta tese respeitante à obra do Dr. José Anastácio da Cunha, procederemos à identificação do autor 

desta tradução. 

(13) Idem, ibidem, tomo III, p.534: 

« ( - ) 

D'uma Phílis freirinha o adeos foi este; 

Freira, que entre os lençoes tinha à surdina, 

C o fim d'aproveitar insulsas horas 

Por contas e ripanso, a João Racine; (I) 

E que (certo) com grande peito houvera, 

Seguida a Ave palreira, Claustro em fora 

( - ) 
( 1 ) 0 melhor dos autores Trágicos Francezes.» 

(14) Idem, ibidem, tomo IV, p.229. Esta citação acompanha, mais particularmente, o poema «Arrazoado» nos 

seguintes versos: 

« ( - ) 

Réo quero, com Camões, ser d' esse crime 

Voluntário; e não dar Francez bastardo, 

Que dá da nova seita o Soez ( I ) cardume. 

Sujeita à antiga Europa a antiga Roma, 
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Fallou polida a lingua vencedora; 
(...) ». 

Neste volume, o poema «Diálogo entre um amigo e um autor» apresenta o Amigo a advertir o Autor 
acerca de alguém que fez contra ele uma «Ode Philaminta», alusão evidente à peça de Molière, Les Femmes 
Savantes. O Autor não vê, aliás, nenhum prejuízo nesse facto, dado que ninguém lê os versos desses arrogantes. 

(15) Idem, ibidem, tomo IV, p.314: « ( 5 ) E tão necessário que hoje nas Operas Francesas se incunbem os Poetas 

que trabalhão para esse theatro de metier ( e às vezes bem a queima roupa) uma trovoada, pelo grande effeito que 

ella faz nos spectadores.Vistas, dansas, trovões são os principais ingredientes do Drama. Os versos e a Poesia é o 

menos importante.» 

Neste Tomo IV encontrase , ainda, uma tradução feita por Filinto Elísio do poema, «Buvons, amis, le 

temps s'enfuit» desse M.Houdard de La Motte, também célebre na esfera teatral. 

(16) Idem, ibidem, tomo V, p.63: 
« ( 2 ) Tão obscuro é Camões, Ferreira, Bernardes, Garção, Diniz? Leiaos a tola presumida e lá achará as 

palavras que são a pedra de escândalo para todo o batteorelha do Pamasso. Mas não tarda quem vem. Lá se 
imprime em Paris um papelinho que põe à viola a tal Pliilaminta, e outros mais consoanteiros como ella. 

( 5 ) Philaminta, que ingenhou esta mixórdia, ou o Bonzo, que Ih'a emendou, tão atassalhados ainda vão 
de invejas, que a cada passo lhes esquecia a craveira, com que medião os pontos às strophes.» 

( 17) Idem, ibidem, tomo V, p.63. 

(18) Idem, ibidem, tomo V, p. 66: 
« Se os olhos não cantáveis de Martisa 

E as ternas graças em suave verso, 
Talvez que possas com melhor effeito 
Adequirir mais fama, e mais proveito.» 

(19) Idem.ibidem, tomo V, p.95: 

« (•••) 
Tu, de árvore Celeste só poderás 

Ser, Rousseau, descendente: 
Que só rompem dos troncos do alto Olympo 

Tal sizo, e tal virtudes. (1) 
(...) ». 

(20) Idem, ibidem, tomo V, p.141: 

« ( ■ • • ) 

Meu senhor, vai o tiro inda mais longe. 
No seu tempo, o latim lá se fallava 
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Mettido em réstea com atqui, com ergo: 

Hoje o francez se falia em assembléas 

Mui de cutiliquê, muito entonado, 

Por quem nem stêve, nem nasceo em França; 

E inda os que mais graúdos se espanejão, 

Não sabemos que lêm, que não compreendem 

A allusão d'este ditto à força, o chiste 

Daquella phrase ou da acepção genuína. 

Dos termos mais correntes? Lêm Molière, 

La Fontaine, e jejuão de finura, 

Que encerra a voz, que lêm a trôxe môxe. (...) ( I ) 

( I ) Cá estou eu em Paris há mais de 26 annos, e ainda me envergonho do mao francez que fallo, e do que ainda 

peior escrevo, Creio que é por falta de engenho.» 

(21) Idem, ibidem, tomo V, p.413. Neste mesmo tomo, é ainda interessante a «Regra Geral» que Filinto propõe 

para o «Modelo, ou Escantilhão d'um Diccionário Francez e Portuguez», p. 443: 

« Tanto para o Diccionário, quanto para a composição e phraseado do Discurso, deve-se em tudo seguir o 
torneio e construção franceza, trocando somente as terminações dos vocábulos aportuguezando-as, o menos 

arredado que for possível do uso francez; (...) ». 

(22) Idem, ibidem, tomo VI, «Fábulas escolhidas entre as de J.La Fontaine traduzidas em verso Portuguez 

emendadas sobre a edição feita em Londres e acrescentadas com a vida e elogio de La Fontaine», pp. 13-14, 16, 

24, 25 e 27. 

(23) Idem, ibidem, tomo X, p.548. 

(24) Idem, ibidem, tomo XI, acto I, cena I, p. 3: 

« (...) 
ARCAS 

E és tu mesmo, Senhor? Que urgente caso 

Te obriga a anticipar o albor da Aurora? 

Mal branquêa, e me guia um frouxo raio: 

Só teus olhos e os meus em Aulis velão. 

Ouviste, por esse ar, rumor de vento, 

Que, de noite, a teus rogos acodisse? 

(...) » 

cf. 

RACINE, Jean, Oeuvres Completes , ed. cit., Iphigénie en Aulide, Acte Premier, Scène I, p.226: 
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« (...) 
ARCAS 

C'est vous-même, Seigneur! Quel important besoin 
Vous a fait devancer l'aurore de si loin? 
A peine un faible jour vous éclaire et me guide, 
Vos yeux seuls et les miens sont ouverts dans l'Aulide 
Avez- vous dans les airs entendu quelque bruit ? 
Les vents nous auraient-ils exaucés cette nuit ? 
Mais tout dort, et Y armée, et les vents, et Neptune. 

(25) ELÍSIO, Filinto, op. cit., tomo XI, pp.3-4. É curiosa a nota que explica, na página 11, o fim abrupto da 
tradução no início da cena II: Filinto, na pobreza do seu exílio, foi tão mal pago pelas traduções da Medéa de 
Longepierre, e pela Mithridate de Racine que, conforme confessa, se lhe «decepou a vontade». 

No entanto, é valiosa a informação de Inocêncio Francisco da Silva, que no Tomo II, do seu Diccionario 
Bibliographico Portuguez. Lisboa, Imprensa Nacional, MDCCCLLX, na página 455 na entrada referente a 
Francisco Manuel do Nascimento, diz que o tomo XXII da edição Rollandiana das Obras de Filinto, posterior à 
de Paris, inclui «as versões feitas por Francisco Manuel de duas tragedias, Mithridates de Racine, e Medéa de 
Longepierre, que debalde se procurarão na edição de 1817», acrescentando que «os autographos destas versões, 
deixados em Lisboa por Filinto na occasião da sua fugida, tinham ido parar à mão do falecido livreiro Jorge Rey, 
e d'elle os houve o editor Rolland para enriquecer com estas peças a sua nova edição.» Nota, ainda, que «as ditas 
versões, bem como a da Andromacha, são geralmente feitas verso por verso, reduzindo assim o alexandrino 
francez ao hendecassilabo portuguez.» 

(26) Idem, ibidem, tomo XI, Andromaca, pp. 21, 22. Orestes trata o rei por tu : 

« (•••) 
ORESTES 

Antes de eu ser a voz da Grécia inteira, 
Dá, oh rei; que eu me adule d'essa escolha, 
E que a teus olhos mostre o gosto, vendo 
De Tróia o vencedor, de Achilles filho! 
Que, iguaes aos seus, teus feitos admiramos: 
Se elle a Hector morte deo, tu morte a Tróia. 
Tu audaz, tu feliz, mostraste o como 
Só de Achilles o Filho o lugar lhe enche 

(...)». 
cf. 

RACINE, Jean, op.cit. Andromaque. pp. 106-107: 

« (-) 
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ORESTE 

Avant que tous les Grecs vous parlent pai ma voix, 

Souffrez que j 'ose ici me flatter de leur choix, 

Et qu à vos yeux, seigneur, je montre quelque joie 

De voir le fils d'Achille et le vainqueur de Troie. 

Oui, comme ses exploits nous admirons vos coups. 

Hector tomba sous lui, Troie expira sous vous; 

Et vous avez montré, par une heureuse audace, 

Que le fils seul d'Achille a pu remplir sa place. 

De resto, a tradução destes versos de Racine evidencia a «dificuldade», por assim dizer, do poema de 

Filinto. 

(27) CIDADE, Hernâni, Lições de Cultura e Literatura Portuguesa, Coimbra, Coimbra Ed. Lda, 1984, 2o 

volume, pp. 405-406. 

(28) Teófilo Braga, em Filinto Elysio e os Dissidentes da Arcadia, Porto, Livraria Chardron, 1901, p.318, refere-

se ao poema anónimo que criticava duramente a poesia de Francisco Manoel e que mereceu uma sentida e bem 

sarcástica resposta poética deste autor. Este « philintismo combatido» por D. Catarina de Lencastre é também 

referido por Olga Moraes Sarmento da Silveira, em A Marqueza de Alorna. Lisboa, Livraria Ferreira, mulheres 

ilustres, 1907,pp.74, 75. 

(29) ELÍSIO, Filinto, op. cit., tomo XI, pp. 118, 119.Garrett, neste particular, seguirá, como veremos, o seu 

amado mestre. 

(30) Põe-se aqui em confronto a fala de Mithridates, na cena V do acto III, das Obras de Filinto Elysio. Nova 

Edição. Lisboa, Na Typographia Rollandiana, tomo XXII, p.170, com a correspondente francesa de Racine, 

Oeuvres Complètes. Paris, Seuil, 1962, p.216.A tragédia Mithridate encontra-se perfeitamente traduzida pelo 

poeta português e qualquer reparo, para além da reputada censura ao verso duro de Filinto, será sempre de 

pormenor.Se o primeiro verso é quase incompreensível e o adjectivo «curta» devia ser realmente «triste», a 

inserção de «C o mão» escusada, e outros pesos inúteis, as correspondências fundamentais estão garantidas, até 

com raro sucesso. O mesmo se poderia dizer, por exemplo da cena FV do Acto V, - Arbate anuncia a morte do rei 

dizendo que este «toca a meta extrema»..., «Le roi touche à son heure dernière» - e das longas tiradas do 

primeiro e do segundo actos: impecáveis, bafientas e duras. 

(31) GARRETT, Almeida, Revista Universal Lisbonense, tomo II, p.329: 

« (...) Levantou e firmou este estandarte de reacção contra os gallicismos invasores e as estrangeirices de 

toda a espécie, que tinham corrompido, deturpado, perdido de todo a lingua. Accudiram ao seu brado imitadores, 

auxiliadores e proselytos, a reacção foi talvez mais longe do que é justo: se ella era reacção! mas foi preciosa e 

útil: o tempo a corrigirá do excessivo (...)». 
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Também Teófilo, na obra supracitada, p. 158, afirma: « (...) Francisco Manoel (...) tornou-se o paladino 
da renovação da língua portuguesa pelo emprego das palavras archaicas contra os neologimos dos francelhos e 
tarêlos (...)». Na página 88, este autor nota que quando Lamartine celebra, em França, o poeta exilado, «Filinto 
sorria-se sem comprehender o que o aproximava do iniciador da poesia romântica francesa» e continuava a 
traduzir Horácio, Wieland e Chateaubriand «para mostrar as riquezas lexicologicas da lingua portugueza.» Este 
comentário de Garrett explica, de facto, as afinidades que o poeta português poderia ter intuído, mas que só 
Garrett podia ter explicado. 

(32) SALOMON, Pierre, «Le Thème de l'enthousiasme poétique dans F.Manoel do Nascimento (Filinto Elisio) 
et dans Lamartine», in Biblos. vol.IV, Coimbra, 1928, pp. 157-159, 161-164, 167-168.Nestas duas últimas 
páginas pode ler-se: 

« (...) Du reste, F.Manoel do Nascimento adopte un procédé de composition lui permettant d'introduire 
facilement s'il le désire des développements nouveaux; l'ensemble n'a pas d'unité véritable, parce que les idées 
ne sont pas organisées, mais simplement juxtaposées. C'est une «composition, à tiroirs».Rien de plus factice que 
ce procédé de composition, si ce n'est le sujet lui-même: on est en présence d'un art qui se meurt. 

Le poème de Lamartine nous donne une tout autre impression. Le détail est souvent peu soigné; les 
expressions sont molles; le poète ne réagit pas contre des habitudes de style qui s'imposent à lui et peut-être 
malgré lui.Mais au moins il y a là une pensée.On peut discuter la valeur de la théorie que Lamartine exprime. 
On ne peut nier qu'il ne fasse effort por démontrer une thèse. Sans doute il le fait avec des hésitations, des 
retours en arrière et des longueurs.Mais il y a dans la pièce du mouvement et de l'unité.Et le poète n'aurait pu y 
intercaler de nouveax développements sans en altérer profondément rharmonie.(...)» 

(33) BRAGA, Teófilo, op. cit., pp. 158-159. 

(34)Idem, ibidem, p.l59.Aqui o autor alude a uma tradução O Mahometismo, tragédia de Voltaire, que o poeta 
emendou e que, na verdade, foi feita por José Basílio da Gama. 

Na página 383, na «III.História externa do texto das Obras de Filinto Elysio», Teófilo regista que «antes da 
fugida de Portugal já o poeta tinha impresso algumas comédias traduzidas, e por mãos particulares ficaram 
vários inéditos de que elle nunca teve mais conhecimento (...)».Aqui se dão também os títulos de outras 
produções dramáticas de Filinto, depois de na página 158 identificar, segundo Inocêncio, o anagrana do poeta : 

. Antigona em Thessalonica. Opera do Senhor Metastasio, tradução em português por Marcellino da 
Fonseca Mine's Noot, Na Officina de José da Silva Nazareth, Lisboa, 1768. 

. Entremez intitulado: O cinto magico, do Sr.João Battista Rousseau, traduzido por Marcelino da 
Fonseca Mine' s Noot. 

Pierre Salomon, no artigo supracitado, na página 160, afirma: « (...) Le poète portugais était en effet 
un lecteur et un traducteur de J.B.Rousseau.Théophilo Braga dans son étude sur Filinto Elysio signale parmi les 
traductions de J.B.Rousseau que fit F. Manoel do Nascimento en 1786, celle de Y Ode à la Fortune, et celle de 
l'Ode sur la naissance du duc de Bretagne.(...) » 
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(35) Entremez intitulado O Cinto Magico, do Senhor João Baptista Rousseau: Traduzida em vulgar por 
Marcelino da Fonseca Mine's - Noot, Lisboa, Na Offic. de Joseph da Silva Nazareth, 1768, Com licença da Real 
Meza Censoria.As duas citações em destaque são retiradas, respectivamente, da página 27 e da página 42.A 
caracterização de Horácio e de Octávio surge nas páginas 6 e 7, nas falas das meninas e das tias.O Capitão e 
Trufaldin autocaracterizam-se muito negativamente, pp. 8- 11. Na cena V combina-se a tramóia e na cena VIII 
ela concretiza-se. 

(36) Entremez intitulado O Cinto Magico, ed. cit., pp. 6-7: 

« (...) 
Balivema 

Muito gentil, e muito polido no tratamento? 

M.Merluche 
Sim. 

Baliverna 
Que anda sempre tão bem trajado? 

M.Merluche 

Acertaste. 

Balivema 

Que se chama Horácio? 

M.Merluche. 

Esse mesmo. 

Baliverna. 
Que mora na praça grande, defronte das cazas do Governador? 

M.Merluche 

Sim, esse he. 

Balivema 

Esse não conheço eu. 

M.Merluche 
Que te leve a fortuna, sonsa manhosa. 

Luceta 
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E quem he o outro, Tiazinha? 

M.Merluche 
He hum rapaz, assim pela mesma idade, bem endinheirado, sizudo, esbelto, que se chama Octávio. 
Surriste-te? Já intervejo, que não o conhecerás, como tua Irmã não conhece o outro. 

Luceta 
Não, minha Tia, antes o conheço muito bem. 

M.Merluche 
Essa coitada he sincera.Pois bem.Estás em o tomar por esposo? 

(37)CJDADE, Hernâni, op. cit., p.219: « (...) Mas celebrando essas reformas, não era o déspota que o poeta 
bajulava, era a adhesão às modernas doutrinas philosophicas que assim afirmava.» 

(38) Epistola a Filinto - A respeito de uma Ode que lhe mandaram fazer, e fez do Marquez de Pombal», in 
ALORNA, Marquesa de, Poesias. Lisboa, Livraria Sá Costa Ed., 1960, 2a ed., p.58: 

«Não te esqueça, Filinto, o acerbo caso... 
Lateja-me no peito um fogo intenso, 
se esperdiças as jóias do Parnaso, 
dando ao tirano o teu sublime incenso 

Bem sei que as Musas, quando vão contigo, 
em cativeiro, aflitas, algemadas, 
é por salvar-te só do extremo p'rigo 
que sofrem ver-se assim tão degradadas. 
Porém tu, quem és por elas envolvido, 
para em verso divino honrar verdades, 
receia que o futuro espavorido 
te acuse de infiel às divindades.» 

Esta identificação de Filinto com o governo pombalino vai, durante a Viradeira, custar-lhe a perseguição e o 
duro exílio em Paris.D. Leonor de Almeida, com o estabelecimento de D.Maria ?é libertada com a sua família, 
mas fica-lhe para toda a vida - com a excepção de uma tentativa diplomática de reaproximação da poetisa com o 
poeta exilado que falhou - o ressentimento bem aristocrático de quem não aceitou os paradoxos da admiração de 
Francisco Manoel ; é que ela era também o novo espírito, mas num sangue antigo que respeitava o Trono e o 
Altar.Outras contendas amorosas que envolveram um outro poeta, Sebastião Barroco, e ambiguidades de amor 
com sua irmã Maria devem ter feito Leonor pensar que o seu Filinto era, na sua falta de frontalidade e de 
lealdade, irremediavelmente filho de varina. 
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Hernâni Cidade, em A Marquesa de Alorna, Sua Vida e Obras, Porto, Companhia Portuguesa Editora, 
Lda, s/ d., parte III, descreve o círculo de relações da Marquesa em Cheias, e particulariza, com um detalhe que 
ultrapassa os interesses deste estudo, a evolução das relações de Alcipe com Filinto, desde o seu «flirt poético», 
até a uma «paz afectuosa entre ambos», já avançados na idade e com o mesmo destino de exilados, passando pela 
antipatia que o pai da Marquesa nutria pelo poeta. 

373 



IV 
A REGRA DO GÉNIO 



JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO 
«A MAGESTADE DOS PRIMEIROS EXEMPLARES FRANCESES» 

A obra A ^ E M e a d a ^ ^ eSCIÍta S ° b ° S Ígn0 

de Cervantes, que com o seu «fantástico cavaleiro» conseguiu fazer rir «a mais grave Nação 
da Europa», pretende salvar Portugal do «peso imenso de parvoíces teatrais» (1), fonte de 
tanta irritação para este vulcânico autor. De gosto evidentemente passadista, José Agostinho 
de Macedo parece ainda suspirar pelo castelhanismo teatral seiscentista derrubado 
gradualmente no século XVIII com a penetração estrangeirada que o Padre Lagosta 

qualificou de satânica. 
Com verbosidade barroquista, o discurso de Macedo estabelece a situação 

estrategicamente cómica do sujeito habituado à «correcção» antiga de quem até ah vivera 

numa «tranquila e ignorada Aldeia» e se desconcerta subitamente perante o espectáculo da 

Corte, corrompido por um mau teatro e péssimos actores: 

« Perdi uma longa parte da minha melhor idade no estudo das regras 
da arte dramática para as ver desconformemente atropeladas nas peças 

de nova invenção (...). 
(...) Mas nestas mesmas composições, onde de todo o bestunto ou si

so comum não está sufocado, há uma grande infelicidade e o maior o-

bstáculo para o seu bom êxito, aceitação e aplausos, que vem a ser a 

insuficiência, a incapacidade, a preguiça dos actores, vulgo cómicos e 

algum dia em tempo de nossos Pais, comediantes, porque se há verda

deira Comédia no mundo feita e acabada são eles e elas.Uma Tragédia 

de Alfieri ou de Graneti, nas mãos desta gente, é o perfeitíssimo ranho 

em parede (...)». (2) 

Propondo uma nova ciência indispensável, aquela que M-de estudar o protesto das 

plateias, José Agostinho lanca-se numa tentativa de definição de «Pateada» (3) que, segundo 
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se depreende, visa constituir um avanço para a compreensão e implementação da actividade 

dramática. 
Assim, ao tentar definir a «Pateada simples», a censura recai logo sobre uma tradução 

do francês que se apresenta como original, o que de resto era normal: « O Marido Mandrião, 

Peça traduzida do francês Le Mari insouciant, dada por original por um génio 

abrilhantador»(4), representada por uma actriz esganiçada e por um actor que grita é 

recebida com um silêncio pouco respeitoso por parte do público. No Capítulo II, Macedo 

aborda a «Pateada mista» a propósito da peça Os Disfarçados, verdadeira «lástima» no seu 

entender e que, para não variar, é uma tradução com que o medíocre dramaturgo se estreia, 

pedindo a benevolência da mesma plateia (5) que desata aos «sios, sios, sios», tudo 

abafando.Acerca da «Pateada redonda», «já de um género mais composta, mais perfeita, mais 

sonora e mais soberanamente majestosa» (6), Macedo lamenta a pobre adaptação que se fez 

do antigo original italiano, T W t r i o e Cleonice. velha glória do teatro do Bairro Alto com a 

famosa Zamperini, mas que agora, maltratada, sobrevive «a cavalo em um barbante», isto é, 

como mera literatura de cordel. Atingidos de «sono epidémico», logo no 2o Acto, plateia e 

orquestra são despertados pelo toque que anunciava incêndio e logo se instala uma confusão 

coloridamente descrita por Macedo até à indecência hilariante, dentro do estilo que aliás o 

caracteriza (7). A «Pateada comprida», longamente estudada no Capítulo IV, destrói a 

carreira de uma actriz principal, no dia da sua Beneficiência, e é o resultado da inveja da 

outra actriz principal que, a despique, não suporta a celebrização da rival e arranja com que o 

público insurrecto peça ao feliz empresário a comédia sempre na moda, íartufo: 

«( . . . ) 

Ponha aí o Tartufo, respondeu por todos o anspeçada.Então a Orques

tra mais desassombrada, abrindo as caixas das sanfonas, tocou o minue

te da Embaixada, com que tudo se aquietou mais alguma coisa. 
(...) » (8) 

O subtil matiz entre a «Pateada redonda» e a «Pateada real», conforme observa José 

Agostinho, «irmãs gémeas», passa por «um carácter diferencial de prudência» que faz com 

que a primeira seja «pachorrenta» e mais comedida, esperando até pela consumação da peça, 

enquanto a segunda «tem mais fogo e impaciência» (9) e é prenunciada ou por doença súbita 

do Poeta, por engano ridículo do Carpinteiro, ou ainda pela troca fatal da ária que devia 
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cantar a primexra Cantatriz. Objecto desta reprovação foi a «já velha e decrépita peça em 

cena, a retomada da Figueira pelas forças do Mondego» que reunia cinco causas de pateada 

no entender do «Povo integérrimo»: a peça era antiga, o Elogio «sediço», a dança era 

ridícula, o Entremez era «o caduco Zanguizarra» aliado ao «Io Grotesco Gambadas» e ao «1° 

Bufo absoluto, caricato e pestilente» (10). 

Quando no Capítulo VI o autor se concentra em definir, com clareza cartesiana, como 

ironicamente observa, a «Pateada picada», começa por dar voz aos tradicionais preconceitos 

sobre os comediantes de que a troupe de Molière não é excluída: 

« (...) Vós não conheceis os Cómicos, meu amigo ( e fez-vos a ventura esta 

mercê,) os Cómicos são uns entes da classe aberrante do centro comum da hu

manidade (...)• A mesma Troupe de Molière era um cabaço de minhocas sem

pre agitadas, fantásticas, caprichosas e inquietas sempre (...)»• (11) 

Para ilustrar a natureza caprichosa dos actores, Macedo descreve as contendas baixas 
que um empresário teve de enfrentar para pôr em cena Q^oz^lm^^^m- de 
Crébillon, a quem o autor portugnês se refere com humor como «um Crébillon, meu 
amigo(...)» (12).Capazes de se vingarem de si mesmos, como observa Macedo, os cómicos 
distribuíram os bilhetes a que tinham direito para presentear alguns amigos que se 
comprometessem a picar a peça do princípio ao fim, o que aconteceu. Foi tal o barulho «na 
classe media dos Sapateiros», apesar da sentimentalidade das cenas, que a representação 
ameaçava não chegar ao fim, enquanto se clamava «que aparecesse das varandas o seu Autor 
para ser coroado deles, como o fora o velho pai da Zaira e Mafoma em o Teatro de 
Paris»(13). A peça acaba quando o «Galalão-zinho» é atingido por um rouxinol de barro e é 
cosido pelo «Cirurgião do Teatro» nos bastidores, e quando o próprio Gui de Borgonha 
anuncia a representação de uma outra peça no dia seguinte, foi por entre «tanta laranja podre 
que todo o palco ficou um pomar de espinho em dia de ventaneira» (14).Deste modo, uma 
peça regular, brilhante, tanto do ponto de vista « do Arquitecto, como do Moralista do 
Teatro» era reprovada, sem que os filósofos pudessem apurar a substância das causas, 
privados que estavam da esclarecedora convivência com os maquiavélicos histriões (15). 

Quanto à «Pateada Rival», Macedo considera que os «mesmos respeitáveis autores 
das Peças de Teatro» são os seus «verdadeiros e únicos motores» (16). Em vez de estudarem 
para representar bem o que os dramaturgos escrevem, os actores tiranizam-nos, obrigando-os 
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a compor consoante as suas preferências e dentro «do gosto dominante do vulgo que é 
presentemente o gosto do sentimental sublime» (17). Outros autores de peças igualmente 
retumbantes intrigam e mexericam junto dos Cómicos no sentido de anular os rivais, 
humilhando a actriz homenageada, no fim, quando tudo parecia correr bem, com uma 
«Pateada de escárneo», isto é, «umas picadinhas ao princípio miúdas, aos saltinhos e 

compassadas (...)» (18). 
José Agostinho de Macedo conclui valorizando, aqui, o povo e aliando-se a ele como 

único «Juiz sempre inteiro» que com «instinto indestructível» aplaude sempre o que é bom, 
contra os «abusos e erros tão bastos», «as parvoíces literárias», no sentido de «purgar o 
Teatro» até aparecerem peças de qualidade, originais ou traduzidas, capazes de «instruir 

deleitando »(19). 
Esta obra, no dizer de Inocêncio, «universalmente reputada como uma das obras mais 

engraçadas e chistosas de José Agostinho», é complementada pelas Cartas de Fogaça, que 
cronologicamente precederam as Pateadas, e que garantem uma unidade no mesmo estilo de 
confusão e truculência deliberadas, no sentido de assim caracterizar a vida teatral portuguesa, 

ao tempo (20). 
Portanto, a Carta que escreveo o Doutor Manoel Mendes Fogaça a hum seu Amigo 

Trasmontano. sobre huma comedia que vira representar em Lisboa, editada em 1811, 
comédia essa evidentemente de autor francês, dá conta do total desrespeito de qualquer 
princípio elementar de unidade e coerência da arte dramática que caracteriza essa famosa 
«Preta dos talentos». Na verdade, Macedo, hábil denunciante do ridículo, evidencia a 
^verosimilhança essencial de uma comédia, em que os «Graciosos» não podiam faltar, que 
aproxima uma velha negra, escrava e primária ( ainda que o seu dono tenha caído na asneira 
de lhe dar algumas luzes...), de um jovem «gentil e bem educado», numa paixão ardentíssima, 
nem sequer ameaçada pelo justo direito de Cosme, o proprietário da escrava, a resgatar. O 
provinciano e muito sábio Doutor Fogaça, - a ideia de José Agostinho é identificar a 
verdadeira sabedoria, a que nada deve à França, com o Portugal antigo das tradições 
respeitáveis e da província -, entra num diálogo expressivo com o vizinho da plateia a quem 
diz que o «Author Francez errou», encontrando neste, por diversas vezes, a mais típica 
resposta da moda: 

« (...) São golpes de theatro, me dizia o meu golpeado vizinho: elle tem 
frequentado o theatro, e sabe os golpes de theatro, ainda que os descarre-

380 



gue na razão e no gosto. (...)» (21) 

Fogaça replica que o tal autor «por certo não conhece o coração humano que he a 

única escolla onde deve estudar a grande e difficil arte dramática» (22), e dá à cena uma 

comédia com incidentes deslocados e desconexos, mais irregular, no seu francesismo 

decadente de pós 1789, do que o teatro «acavallo em hum barbante no fim da Rua 

Augusta»(23). 
Na mesma linha, a Carta II do Doutor Manoel Mendes Fogaça, vinda à luz em 1812 

(24), retoma a censura às representações em voga, a partir de uma comédia imaginária, - que 

era, na verdade a Adelli do bem sucedido dramaturgo António Xavier Ferreira de Azevedo, 

inspirador de todas estas Cartas -, mais uma vez cheia de golpes de teatro, própria de uma 

época grosseiramente fecunda em génios teatrais: 

« (...) no século de Pericles, Menandro; no século dos Scipiões, Terêncio; 

no século de Leão X, Machiavello; no século de Luís XIV, Molière; e ai 

não disse, bastando hum para cada século, e muitos séculos para cada hum. 

Estes espiritos de ordem superior, transplantavão o mundo moral, tal qual 

elle he para cima da Scena, alli punhão o Vadio, o Avaro, o Petimetre, o Me

dico impostor, o Causidico ladrão, a Meretriz perjura (...).» (25) 

Divertindo e corrigindo, estes notáveis dramaturgos não precisavam de Boileau, dirá, 

para lhes lembrar que «só o verdadeiro he bello, he util, agradável, sólido, e permanente», e 

pintavam «os variantes quadros das sociedades, as affeições, os ridiculos, as intrigas 

ordinárias da vida civil», como no Portugal de antigamente, continua Macedo, em que 

quando «os nossos bons engenhos não podiam inventar assumptos novos», o que é muito 

difícil, «huma boa Comedia traduziam e traduzião bem os óptimos Clássicos das Nações 

estranhas, e apparecia huma obra perfeita com atavios Portugueses» (26). As deficientíssimas 

traduções de mais peças francesas que abundam superaram a clássica dificuldade de conceber 

boas comédias. Agora, no dizer do crítico teatral, qualquer um se faz «abrilhantador da 

Scena, o Génio único que nós cá temos», ao que Fogaça replica: 

« (...) As Comedias que fízerão Corneille, Rassine e Voltaire, são infinitamente 

inferiores as suas Tragedias; tanto he difícil, e o foi a uns homenzarrões des-
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tes atinar com a Comedia Togata, e Morata. Poucos atinarão com a vareda e 

isto he tão facil agora entre nós que qualquer pedante o alcança, e executa!... 

Oh século dos prodigios! Os Cabelleireiros são Generaes em França, e qual

quer bigorrilhas he um Plauto em Portugal ! (...)» (27) 

O Portugal de José Agostinho é, então, o reino absoluto de um público ignorante que 

sustenta em cena esses «prodigios sem razão (...) esse agregado de destemperas», distantes 

do exemplo, sempre apontado por Fogaça, dos clássicos franceses, entre outros igualmente 

nobres: 

« (...) Ora, Senhor, isso he querer muito, e quem tanto quer pegue nos seis 

volumes de Molière, ou nos onze de Chiari, e deixe-se estar em sua casa a 

1er produções sizudas, e se quer vir ao Theatro, cá por nossos peccados não 

há senão disto: (...)». (28) 

Ainda em 1812, (como é fácil e redundante a pena de José Agostinho!) a Carta de 
Fogaça ou Historia do Cerco de Saragoça. Segundo o vio representar em huma Comedia o 
Doutor Manoel Mendes Fogaça, que a descreve ao seu amigo Trasmonta.no., no estilo do seu 
5o Avô. Fernão Mendes continua a censura dos vícios dramáticos em voga, a partir, 
conforme adverte mais uma vez, de uma comédia inexistente que descreve em 12 capítulos 
confusos de tanta personagem, tanta acção e incidentes, sem nenhum tipo de unidade, de tal 
forma que , se se retirar um capítulo à história, «ficão onze, e fica a Comedia sem se sentir de 
falta alguma», «huma verdadeira lastima, he um opprobio da razão humana, he um verdadeiro 
insulto feito ao gosto, à arte, aos perfeitos modelos antigos e modernos, he hum enxovalho 
nacional» dessa influência francesa que pretende instruir o Mundo. (29) 

O demolidor desse gosto febril e degradado pelo pior teatro francês exprime também 

em Motim Literário as suas reservas quanto à excelência de Racine, denunciando neste, como 

era costume, a moleza sentimental do génio louisquatorziano: 

« (...) O idolo Racine foi sem piedade derrubado do seu nicho: e com effeito 
erão bem fúteis os títulos pelos quais elle tinha conseguido hum dos mais 
eminentes lugares no Monte Bicorneo.Começou Mercier a analizar-lhe, 
ou desfiar-lhe o estilo, e achou que nada ha tão pueril como a decantada 
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harmonia poética em Racine, a moleza de huma cantilena, pôde acaso li-
songear tanto os ouvidos, e levantar tanto a alma como a magestosa or
dem, e soberbo andamento dos compassados períodos de Bossuet! Qual 
he a scena de Racine que pulse, e punja tanto o coração do homem como 
o estilo impetuoso e pathetico de Massillon? Que cousa he o eterno agen
te de todas as Tragedias de Racine, o Amor? Não ha nelle Heroe por velho, 
e calvo seja, que não se derreta de amor, e mais alambicado, que os Plato-
nistas e Petrarquistas do XV Século? Não conhecia o assucarado Racine 
outra paixão capaz de calçar o cothurno trágico, e não achou pela historia 
das revoluções dos Impérios, e pelas grandes catástrofes dos Imperantes 
mais do que intrigas amorosas, mais nauseantes que agua morna: (...)» (30) 

Depois de manifestar o seu desapreço pela Ópera bufa, tão ao gosto nacional (31), José 

Agostinho faz ainda depender a sorte de um autor da «intriga politica» que lança uns, menos 

bons, para o estrelato, e outros, por vezes os melhores, para o esquecimento e até para a 

miséria. Racine tinha, por isso, os seus processos subterrâneos para garantir sucesso: 

« (...) No reinado de Luiz XIV o mais fértil em Sciencias e Artes, nos offerece 

frequentissimas desta natureza.Pradon a favor do Club ( outra palavrinha que 

já entendemos ) a favor do Club litterario que presidia Madama Deshouliers, 

teve quase eclypsado o tão aplaudido Racine. Fedra desta levou pateada e a 

daquelle palmas. (...)» (32) 

Se o espírito de intriga favorece a ascensão em geral, estas «verdades escandalosas» 

são ainda mais frequentes «nessas cloacas de vicios, e de enredos, chamadas theatres», onde 

Lesage se viu reduzido à maior indigência, ao contrário do livreiro que lhe vendia as obras e 

soube adquirir fortuna, notará Macedo (33). 
Mas do Motim Literário é o «Solilóquio LXXVII» que mais particularmente refere à 

infelicidade do teatro em Portugal: depois de farsas entediantes, os nossos palcos conheceram 
as «Castelhanadas ainda peiores», as Jornadas e Comédias extravagantes dos Calderóns e 
Lopez, e as lusas imitações deles ainda mais inaceitáveis do que os originais que constituíam 
uma verdadeira tirania do gosto do público (34). O Judeu, acrescentará José Agostinho com 
um humor quase negro, podia ter salvado o teatro português, se o mestre francês da Comédia 
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tivesse agido mais sobre a sua criação, excluindo a porção erudita que António José integrava 

certamente na sua formação dramática: 

« (...) 

Se o pobre e queimado António José Judeo, antes de o chamuscarem, 

porque depois não podia ser, lançasse os olhos para os escritos de Mo

lière, terião os Portuguezes hum verdadeiro Poeta Drammatico. 
(...) » 

Mas, pelo contrário, subsistiram as comédias castelhanas, cresceu a paixão metastasiana 
(com as nossas versões, ou inversões, dirá saborosamente Macedo) na proporção da 
magnificência de D.João V, implementou-se a tradução de alguns dramas franceses, arriscou-
se algumas tragédias e comédias regulares «feitas conforme as regras da razão, e da natureza, 
porque nunca ambas juntas, mandão cousas oppostas», mas o certo é que o teatro em 
Portugal nunca se livrou do seu destino desgraçado (36). Os escritores, esses «Senhores 
dados às Musas», os actores, «o espectáculo de duzentos pobres na cena», os espectadores e 
o seu gosto corrompido têm concorrido para «deitar de todo de pernas ao ar a pobre scena 
Portuguesa, conduzindo-a a huma miserável decadência», sob o signo de «exageração que se 
tem apossado exclusivamente de todos os nossos espectáculos» (37). 

Com efeito, José Agostinho sublinha a imoralidade que invadiu o nosso teatro, 

convertendo a Melpomene grega numa mera prostituta, para concluir: 

« (...) Despedirão-se de nossos Theatros a simplicidade Grega, e a magestade 
dos primeiros exemplares Francezes.Em fim, às maravilhas da arte théâtral 
succederão delírios de imaginação, e tem chegado a extravagância, a corru
pção do gosto, e mania da novidade no bom que he sempre invariável até 
a formar Tragedias de assumptos fantásticos, que se não encontrão nem pe
lo Pais da Fabula, nem nos vastos, e dilatados campos da Historia. (...)» (38) 

É de notar que se o polemista condena a degradante invasão dos dramas franceses, no 

seu tempo, ressalva contudo a correcção exemplar, a imitar, do teatro clássico que o primeiro 

gosto setecentista inclinado à França foi introduzindo em Portugal e que os criadores, seus 
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contemporâneos, não conseguem prolongar, ou porque são académicos bolorentos, ou 

porque, pelo contrário, são inovadores radicais, uns e outros esquecendo os princípios, os 

primeiros, «uma liberdade nobre» necessária ao génio, os últimos, «o jugo da razão» e «o 

freio da verosimilhança». (39) 
Em Cartas Filosóficas a Attico. o autor, entre outros juízos morais, considera a 

incapacidade dos dramaturgos em impressionar os espectadores com os seus «homicídios 
theatraes», levando-os até a adormecer, quando a heroína envenena os seus servos «como 
quem toma uma chávena de chocolate», ignorando as «ternas, e artificiosas circunstancias 
com as quaes aquelles attentados, ou aquellas magnanidades não pareção caprichos do Poeta, 

ou golpes do theatro» (40). 
Mais adiante, a propósito de um livro que leu, e que não identifica, em que uma parisiense 

desdenhava da beleza de uma provinciana, estabelecendo a superioridade das pessoas 

nascidas nas grandes cidades, Macedo observa muito curiosamente: 

« (...) Deixemos ditos de mulheres dignas de figurar nas Comedias de Mo

lière; (...)» (41) 

Aqui o autor refere-se claramente à afectação précieuse de muitas personagens 
femininas da obra de Jean-Baptiste, pintadas no seu ridículo de polimento e sabedoria 
exibicionistas, mas parece apagar o horizonte de reivindicação por parte das mulheres, visado 
pelo comediógrafo francês, no que respeita à educação e à Uberdade no amor. Para além de 
que Molière, ao contrário do polemista português, se debruçava mais sobre as doçuras 
buriladas dos salões parisienses, do que sobre as rústicas belezas sem luzes: o facto de ambos 
apresentarem a aparente afinidade, malgré eux, de se terem ligado a uma actriz separa-os 
mais do que os aproxima, porquanto, para José Agostinho, Ignácia participaria sempre desse 
universo vicioso do teatro conspurcado, e ficou na clandestinidade, realizando-se mais 
freiraticamente com «peixe de grelha», assim se designava ao tempo as religiosas, parece que 
mais letradas, mas só conventualmente, e na medida dessa hipocrisia que Portugal desde há 
muito cultivava e o ilibava. Prisioneiro da autenticidade que a morigeração de costumes 
inerente à comédia persegue, incansável denunciante das falsas aparências, Poquelin é um 
apaixonado do palco e das suas belezas, integrando uma esfera culta de libertinagem que 
tornava as opções mais verdadeiras. Assim, a galeria feminina de Molière, na sua amplitude 
de significações, foi aqui só parcialmente entendida pelo Padre Macedo. 
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Ainda nesta obra, surgem nomes de dramaturgos franceses para ilustrar a ideia de que 
as obras dos homens são determinadas pelas circunstâncias que acompanham a sua criação: 

« (...) Corneille por sua linguagem tanto faz no dia de hoje rir, como chorar 

os Francezes.Racine deixou-se enganar pela mobilidade do gosto, e trans

portou ou apropriou o amor assucarado dos Francezes daquelle século 

aos Gregos, e aos Romanos, amor impróprio do génio de huns, e da ma-

gestade dos outros.Voltaire assoalha pomposas máximas de moral e de 

politica entre os mesmos Turcos, que nós vemos solemnemente desmen

tidas no dia de hoje. (...)» (42) 

De facto, à medida que o contexto do heroísmo das conquistas se foi desvanecendo, em 
França, Corneille perdeu da sua solenidade e quase deu lugar à comicidade. No entanto, a 
análise sentimental de Racine é mais universal do que circunstancial e a estética do seu tempo 
permitia-lhe insuflar de modernidade os Gregos e os Romanos, apropriando-se do «génio de 
huns, e da magestade dos outros».Voltaire, por sua vez, podia tomar liberdades nas 
coordenadas históricas com que pintou os Turcos. Dir-se-ia que muito da obra de José 
Agostinho de Macedo é que não superou a temporalidade estrita do ambiente que a 

enformou. 
Na «Carta XVIII», Macedo defende a ignorância, enquanto estado de inocência 

repousante e feliz, e o nome de Crébillon é apontado como exemplo do criador atormentado 

pelas exigências infinitas da poesia: 

« (...) Por quem he habitado aquelle quarto sombrio, e armado de negro 
como um cadafalso, onde o vislumbre de huma alampada, ou candêa 
funeral espanca igualmente o dia, e a noite? He por ventura habitado 
por Artemisa, que prantea sobre o tumulo de Mausolo? Não, aqui ha
bita hum Poeta Trágico, o desgraçado Crébillon, por exemplo, victi-
ma voluntária, de cujo aterrado cérebro e cérebro aterrador sai o Pla
no de Atreo, e de Radamisto. (...)» (43) 

Na sua incansável luta contra a explosão de periódicos, na época, visando desta feita 
«O Portuguez» e sempre Nuno Pato Moniz, que, aliás, não deixava igualmente de perseguir o 
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representante aflito e derradeiro do Portugal absolutista e clerical, Macedo refuta a ideia de 
que o clero possuiu durante séculos o exclusivo do saber com uma lista estafante de sábios da 
«História Literária de todos os Reinos», entre os quais constam «Hospital, Meserai, 
Descartes, Rouhault, De Thou, Racine, e Boileau, Crébiïlon e Corneille», e que não eram 

clérigos (44). 
Também na Resta Esfolada n° 11, este moralista cita sentenciosamente o «Bruto» de 

Corneille para ridicularizar as medidas tomadas por Manuel Fernandes Tomás em matéria 

religiosa, adivinhando progressismos que, no seu entender, o clero devia ter recusado: 

« (...) Então (me gritarão muitos) que queria o Snr.Esfolador que o Clero 
fizesse? Eu responderei com a expressão, ou frase sublime de Corneille 
em huma Tragedia, em que faz dizer a Bruto a respeito de seu filho.Que 
querias que fizesse? Que morresse.Conhecido o veneno occulto do ar
tigo Constitucional, se oppozesse. (...)». (45) 

No tomo II do Motim Literário, José Agostinho define as qualidades do crítico de 

valor, resumindo-as no cuidado com que ajuíza o respeito dos autores pelas leis da natureza e 

não pelos Antigos e pelas regras estéreis, como aconteceu com Corneille e Racine que «forão 

julgados pelos Pedantões da Academia, sobre a mixorofada das Tragedias de Euripedes, e de 

Sophocles», e continua louvando a aptidão de Corneille em soltar o génio em toda a sua 

Uberdade: 

« (...) Corneilhe escolhe para materia, e argumento de hum Drama, o comba
te dos três Orados, que pelejavão pela Uberdade de Roma contra os três 
Curiacios valentões de Alba.Dois dos Oracios morrerão, e o terceiro, 
ainda que só, acha traças de dar cabo dos três Curiacios.Hum Crítico 
da escola, se julgaria excomungado se alterasse o facto histórico, in
troduzisse mudanças, e accrescentasse da sua lavra circumstancias pu
ramente ideaes.O Pedro Francez não. (...) » 

(46) 

Retomando, ainda nesta obra, a questão da importância comparativa dos Antigos e dos 
Modernos, e sempre tomando o partido dos últimos, Macedo considera que o Teatro 
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Francês, «do tempo em que havia Francezes», como não podia impedir-se de notar, foi muito 

superior ao romano do ditoso império de Augusto: 

« Corneilhe, Racine, Crebilhon, Voltaire são Mestres, que mettem n 

hum chinelo o Cothurao Grego, e Romano.Por mais superficial, que se

ja o paralello que se faça do Theatro Grego, e Francez, se conhecerá, que 

cousa tão absurda seja o pensar, que huma Nação por muito que se dis

tingua em lettras, não possa ser excedida com feliz êxito por outra.(...)» 

(47) 

O «Solilóquio XLII» do Motim Literário concede a devida importância a Voltaire - o 

que não seria fácil tendo em conta o perfil moral e ideológico de Macedo que o levará a 

condenar violentamente o mesmo filósofo num outro momento - e admite, assim, apesar de 

se tratar, como veremos, de um cadeau empoisonné, que «negar-lhe merecimento, he negar a 

luz ao sol no pino do meio dia»: a versatilidade espantosa de Arouet manifesta-se num 

enciclopedismo que atesta «um talento universal, huma atrazada leitura immensa, huma 

memoria prodigiosa», só por si garantias de imortalidade nas Letras: 

« (...) Ainda quando o tal Voltaire não tivesse na longa idade de 84 an-

nos composto mais do que as admiráveis Tragedias, que são indispu-

tavelmente boas, elle teria adquirido um nome eterno, e seria peren-

ne a sua memoria na Republicasinha das Lettras; mas elle caminhou 

à immortalidade por mais de huma vereda, (...)». 

(48) 

Contudo, esta facilidade do génio multifacetado determina igualmente a sua 

superficialidade, na opinião inevitável do polígrafo português, e Voltaire era incapaz da 

sublimidade de Corneille e da penetração de Pascal, o que muito feria o seu orgulho: 

« (...) O génio de Voltaire demaziadamente espraiado, nem podia voar 

muito, nem fixar-se por muito tempo na profunda contemplação de 

matérias abstractas. O Mundo conhecia em Corneilhe huma sublimi

dade original, e inimitável, quando elle sobe, ninguém lhe chega; e 

388 



em Pascal o espirito mais penetrante que tem apparecido no Mundo, 

(...).Esta fama, esta convicção intima em que a França permanecia, a 

respeito destes dois génios únicos, mortificava a vaidade infinita de 

Voltaire.(...)» 
(49) 

Ora, Arouet viria a fazer-se comentador do Teatro de Corneille para, sob pretexto de 

auxiliar economicamente uma herdeira deste com uma reedição da obra do autor do Cid, 

demolir a sua reputação, reprovando a sua arte: 

«(...) e a titulo de beneficio para a sobrinha faz o mesmíssimo Voltaire 
huma nova edição do Theatro de Corneilhe, mas nesta nova edição lhe 
intromette elle taes notas, taes reparos, taes chicanas grammaticaes, tan
tos escrúpulos, tantas advertências, que põe o pobre Corneilhe a pão de 
padeira, e malha nele, como quem malha em senteio verde, de maneira, 
que tendo o Cid resistido à censura do corpo académico das quarenta 
cabeças, levantado em tribunal pelo maligno, e invejoso Richelieu, não 
se teve à censura de Voltaire; e assim as outras producções, são victi-
mas mais miseráveis da invejosa causticidade de Voltaire: (...)» 

(50) 

Aquilo que parecia ser na verdade um reconhecimento deste astro das Letras francesas, 
não passa afinal de uma primeira etapa de um ataque tornado mais feroz até pela inversão das 
expectativas, desta forma, criadas por este imitador do procedimento voltairiano.Importa 
registar que Ferreira de Brito inclui José Agostinho de Macedo na fileira antivoltairiana, 
notando que Macedo passou a vida a denegrir Voltaire, «reuniu em si todos os matizes da 
Voltairo fobia portuguesa», ao mesmo tempo que o imitou na sua «vertigem de 
universalidade», apesar de ser incapaz daquele «traço de ironia e de humor que fez a 
genialidade» do autor francês.Afigura-se claro, no entanto, e no sentido do que adianta o 
estudioso de Voltaire na Cultura Portuguesa, que José Agostinho de Macedo não poderia ter 
sido «um génio irmão de Voltaire», ainda que se lhe assemelhe na energia e na fecundidade, 
já que ele é o reverso perfeito do empenhamento progressista, da realização plural e 
conseguida, do cosmopolitismo e tolerância que ressaltam da obra de François-Marie(51). 
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Ser-se o que Macedo foi no seu tempo, mesmo que se admita que ele é o resultado das 

circunstâncias nacionais no estertor de um velho Portugal cheio de contradições, revela 

estreiteza de vistas - tão apontada pelos seus opositores (52) - e casticismo anacrónico; para 

ser um Voltaire, faltava-lhe tudo o que profundamente singularizou Voltaire. A vitalidade e a 

abundância panfletária revelam-se, portanto, superficialíssimas afinidades. 

O «mare magnum» da obra do Padre Macedo, na expressão de Carlos Olavo que, para 

além do mais, considera que a produção de Macedo é muito imperfeita (53), inclui diversas 

experiências no domínio teatral. Inocêncio, em Memórias para a Vida Intima de José 

Apostinho de Macedo, situa os diferentes momentos e motivações da sua produção 

dramática e, na página 43, refere-se ao insucesso da sua tragédia Zaida, levada à cena em 

1804, no teatro da Rua dos Condes, e pateada devido à falta de «conhecimento pratico do 

theatro» e à ausência do «estilo pathetico, inhérente a este género de composições» que 

evidencia : 

« (...) porém quando se viu que a acção avançava fria e pesadamente, atra
vés de extensos monologos e de diálogos, quasi sempre guindados em es-
tylo mais próprio da epopea que da tragedia; quando finalmente ao correr 
do terceiro acto appareceu o sultão do Egypto, que acompanhado pelo ma
gico Miremo descia ao centro de uma das Pyramides, onde este evocava 
com seus conjuros a sombra do finado Saladino ( clara, posto que mal com
binada imitação da bella e applaudida scena da Semiramis de Voltaire ); (...) 
a maior parte dos espectadores sentiu estancar-se-lhe a paciência, o desa
pontamento foi quase geral, e a custo se conseguiu terminar o espectáculo, (...)» 

(54) 

As cenas IV e VI do Acto III de Semiramis elevam do túmulo Ninias para acusar e fazer 
justiça com a morte da sua própria mãe, aliás já há muito perseguida pelo remorso que 
Mitrane pinta num nocturno, dir-se-ia raciniano, logo na cena I do Io Acto (55). O certo é 
que o fantasma de Voltaire desponta perfeito, com um valor cromático e dinamismo 
pungentes, em verso ora breve e incisivo, ora caudaloso e solene, enquanto que a sombra de 
Saladino, na pena pesada de Macedo, estalava em palco com «gesto medonho, e com voz 
imperiosa», qual épico Adamastor, em verso inexpressivo de má prosa, convidando um pai a 
sacrificar pela pátria a sua filha que teima em não morrer, no fim da tragédia, de tanto 
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suspense desesperante, mas no fim de contas lá morre declamatoriamente. Saladino diz na 

cena III do Acto III de Zaida: 

« ( ■ • • ) 

Sangue inocente de uma esposa pede 

Ainda vingança ao céo.Monstro, pudeste, 
Armado de ciúme, o peito imbelle 
com um punhal trespassar? E não quizeste 
Meus trophéos levantar! Da gloria minha 
Os monumentos esconder na cinza?... 
Maldade tão atroz pede um castigo. 

(...) 

Será cruel, que o sangue derramado 
Não se applaca sem sangue; a filha tua, 
Por tuas pro prias mãos sacrificada, 
A pátria salvará, tu mesmo o ferro, 
Tu mesmo, empunhar deves, e no peito 
Da innocente embebelo, e corra o sangue. 

(56) 

Ninias proclama, ensanguentado e lívido, quando a esposa o reconhece, na cena IV do 

último acto da tragédia de Voltaire, a vingança em nome do seu pai traído, autêntico deus 

realizando a vontade divina da morte de sua mão criminosa, Semiramis: 

« (•••) 

Grands dieux! tout est donc éclairci! 
Mon coeur est rassuré, la victime est ici. 
Mon père, empoisonné par ce monstre perfide, 
Demande à haute voix le sang du parricide. 
Instruit par le grand prêtre et conduit par le ciel, 
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Par Ninus même armé contre le criminel, 
Je n aurai qu'à frapper la victime funeste 
Qu'amène à mon courroux la justice céleste. 
Je vois trop que ma main, dans ce fatal moment 
D'un pouvoir invincible est l'aveugle instrument. 

Les dieux seuls ont tout fait, et mon âme étonnée 
S'abandonne à la voix qui fait ma destinée. 
Je vois que, malgré nous, tous nos pas sont marqués; 

Je vois que des enfers ces mânes évoqués 
Sur le chemin du trône ont semé les miracles: 
r obéis sans rien craindre et j'en crois les oracles. 

(...) » 

(57) 

A ultima cena do Acto V de Semiramis certamente inspirou igualmente a morte de Zaida, 
no derradeiro acto da tragédia de José Agostinho, mas existe uma óbvia exageração 
ridicularizante do longo mas proporcionado discurso da mãe que expira, mais do que 
salientando a justiça, com uma nota predominante de ternura pelo filho que a mata, mas que 
junto de si ajoelha. Pelo contrário, Zaida derrama-se em visões de terror chamando a morte 
para que se apresse e oferecendo o seu amor descarnado ao fantasma do marido, num imenso 
banho de sangue (58). O que, de todo, o defensor de D.Miguel - das suas metamorfoses, a 
mais democrática não teria passado de um cobarde e rasteiro golpe de teatro - não podia nem 
imitar, nem subscrever era a mensagem final de Oroès em que Voltaire avisa os reis que os 
seus «crimes secrets» serão punidos pelos deuses, de que eles já não são os indiscutíveis 
representantes no mundo dos seus privilégios tantas vezes desumanos ( 59). 

Depois deste enorme bocejo, ao que parece realmente sonoro, no teatro da Rua dos 
Condes, não só não conseguiu ser admitido como sócio na Academia Real das Ciências, 
como não obteve o prémio consignado anualmente para a composição de dramas originais, 
«quando para esse effeito, apresentou ao concurso a sua comédia heróica D Luiz de Ataide, 
tendo o dissabor de vel-a regeitada» (60). Inocêncio regista, para além de alguns Elogios 
dramáticos, um conjunto apreciável de peças impressas: BrançadeRossis, tragédia de 1819; 
^^^D^Úàç^uATomÚ^MD^A, drama heróico de 1823; AJm^o^ra^t igada, 
comédia em 3 actos de 1822; 0_Sebastianista desenganado à sua custa, comédia de 1823; 
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Clotilde ou o Triumpho do Amor Materno, drama em 3 actos de 1841; O Vicio sem 

Mascara, ou o Filosofo da Moda, drama de 1841; O Preto Sensivel. drama de 

1848.Manuscritas, Inocêncio refere outras obras: A Thebaida de Stacio (traduzida em verso); 

Zaida , tragédia; O Impostor Confundido, comédia; O Pae por Forca. comedia.A tragédia 

Mahomet existiria em manuscrito, mas perdeu-se. (61) 

O fracasso teatral de Zaida, agravado pela sua interdição, foi poeticamente celebrado 

pelos seus inimigos, e Bocage, nessa qualidade, dirigiu à vaidade de Elmiro, um soneto que 

honra a sua repvtada acutilância (62). No entanto, a arrogância de Macedo ainda lhe permitiu 

projectar e anunciar no Motim Literário provavelmente aquela que veio a ser a tragédia 

Branca de Rossi, que nunca viria a ser representada, enquanto monumento de perfeição, e 

que mereceu um soneto mordaz do jovem Garrett, rico de referências a dramaturgos 

franceses: 

« A certa tragédia 

Mil parabéns à musa portuguesa 
Que do padre José fulgiu na pena! 
Cai a velha Melpomene da cena, 
Foi-se a tragédia grega e a francesa. 

Sóphocles pô-se a dar vo1+as d'Andreza 
Eurípedes está de quarentena, 
Corneille endoideceu de inveja e de poena, 
Crébillon foi queimar o Atreu e anusa; 

Racine professou nos Marianos, 
Voltaire está a leites de jumenta, 
Alfieri vai fazer sonetos de anos. 

Vitorioso o padre a Branca ostenta: 
Só por vencer lhe restam dois maganos... 
Mas temiveis rivais - Paiva e Pimenta. 

Coimbra, 1819» 
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(63) 

O dramaturgo português havia anunciado uma obra-prima, depois de ser um cruel crítico 

dos grandes nomes franceses do teatro e, afinal, paria agora um rato. Como quando tentou 

corrigir e substituir Camões, com uma torpeza que também José Ramos-Coelho em Camões 

e Macedo saberá denunciar ( 64 ), o desastrado aprendiz de dramaturgo põe-se em pontas de 

mestre e, na sensível expressão de Andrée Crabbé Rocha, agride a pureza que não pode 

atingir , «na solidão, morde a própria impotência» de profanador sistemático (65). 

Acerca da sua tradução de Le Cid de Corneille, que tomou o título expressivo de A 

Affronta Castigada e o Soberbo Punido. Tragedia, e já não «tragi-comédie» como o 

dramaturgo francês preferiu assinalar, saliente-se o rigor desta versão portuguesa, até no 

sentido específico de que quase não há modificações a registar (66). Jorge de Faria, em Um 

Século de Teatro Francês em Portugal, informa que esta tradução não passa da segunda 

edição de O Cid, versão portuguesa integrada em 1787 na colecção «Theatro Estrangeiro» 

do livreiro francês Rolland, e nota que esta prima pelo cuidado com que o tradutor faz 

«equivaler o alexandrino francês ao decassílabo português» (67). Ao contrário de Manuel de 

Figueiredo, que na sua versão da peça corneliana reduz a bofetada dada a D.Diogo à mera 

intenção expressa de a dar, José Agostinho de Macedo não altera o original francês neste 

particular sensível e o arrogante Conde realmente agride o velho guerreiro, na cena III do 

Acto L. Em termos de modificações estruturais, registe-se que o Acto II desta tradução 

prolonga a sua cena III, integrando as cenas IV e V do original, e a sua cena IV, que 

corresponde por sua vez à «scène VI» de Le Cid. absorve igualmente a «scène VII» desta 

tragicomédia francesa; globalmente, o tradutor dinamiza a sucessão dos acontecimentos, 

articulando-os de forma mais rápida, pelo que garante uma atenção mais intensa do 

espectador, a quem não se oferece grandes pausas para desdramatizar a gravidade dos 

acontecimentos (68). Na verdade, Macedo já não apaga as referências à tirania de quem 

governa e não introduz os matizes moralizantes na correcção do perfil de Ximena e da atitude 

do rei, como o fez o primeiro tradutor português de Le Cid que, assim, realizava uma 

prudência política e um complexo ético integrantes da sua dramaturgia.Certamente pelas 

mesmas razões nacionalistas, contudo, tanto Figueiredo, como, agora, o Padre Macedo, mais 

afeito à verdade dos caracteres imperfeitos, elidem a referência francesa à subjugação 

espanhola de Portugal, facto que, nesta tradução fidelíssima de José Agostinho, constitui uma 

excepção: 
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« (•••) 

Et mon amour flatteur déjà me persuade 
Que je le vois assis au trône de Grenade, 
Les Mores subjugués trembler en l'adorant, 
V Aragon recevoir ce nouveau conquérant, 
Le Portugal se rendre, et ses nobles journées 
Porter delà les mers ses hautes destinées 
Du sang des Africains arroser ses lauriers 

(...) » 

cf. 

Meu lisonjeiro amor já me persuade 
Vê-lo sentar no Throno de Granada, 
E adorallo no jugo o Mouro frio; 
Novo conquistador 
Recebello Aragão, e além dos mares 
Levar das suas proezas a alta Estrella; 
Regar os seus lauréis c'o sangue Mou
ro: (...) » 

(69) 

Mas o Padre Macedo não teria só o dom da tradução e Castelo Branco Chaves, em 
Estudos Críticos, enaltece Macedo, atribuindo-lhe o mérito de ter criado o panfleto politico e 
de, portanto, ter transferido as Belas Letras para a arena da intervenção, mas sempre, 
convirá, sob o signo violento da intolerância (70): autêntico padre «défroqué» da França pós-
revolucionária, ou hébertista, em Portugal, Macedo limitou-se, por condicionantes próprias, a 
ser um miguelista contratado, porventura, como observa este autor, mais convincente do que 
convicto (71). Verdadeiro Tartufo do teatro do mundo nacional de então - de que o próprio 
Padre faz a mise en abyme em Tripa por huma vez ao confessar que foi actor na infernal 
«Comedia Regeneradora» (72) -, Esganarelo provinciano que influenciava as multidões sem 
luzes, depois de não saber como lidar com elas, José Agostinho é miguelista, vem a defender 
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D.Pedro e a ser cartista, para morrer apoiando radicalmente D.Miguel na sua volta do exílio 
de Viena.Carlos Olavo responsabiliza mais Macedo pelas suas posições pouco dignas e tende 
menos do que o crítico anterior a desculpabilizá-lo pelas circunstâncias portuguesas, 
salientando, talvez com excessiva ênfase, a grosseria torpe que caracteriza a sua produção 
literária, o inverso «da literatura leve e sinuosa em que se imortalizou o panfleto» (73), numa 
combinação perfeita do seu antiaristocratismo, aparentemente jacobino, com o afinal 

plebeísmo visceral de D.Miguel. 
No plano dramático, o truculento polígrafo português deixou-nos um testemunho 

pitoresco da decadência do teatro em Portugal, no início do século XDÍ, dividido entre a 
nostalgia reverente, não menos invejosa, dos grandiosos dramaturgos franceses clássicos e a 
indignação por esse fácil teatro de França que veio electrizar as nossas plateias. Este Voltaire 
à rebours só na sua lava biliosa aproximava a custo a imensidade brava do senhor de Ferney. 
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NOTAS: 

(1) MACEDO, José Agostinho de, As Paleadas de Teatro investigadas na sua origem e causas, Lisboa, Na Imp. 

de João Nunes Esteves, Com Licença da Mesa do Desembargo do Paço, 1825, «À sombra de Cervantes», s/p. 

(2) Idem, ibidem, pp.5-6.Nas páginas 7 e 8, Macedo continua a ridicularizar o desempenho dos actores 

portugueses dizendo que eles só fazem bem de ladrões. No fim da página, nota que da plateia está surgindo um 

fenómeno até então não estudado: o da pateada. 

(3) Idem, ibidem, p.14: « (...) Que cousa é Pateada? Pateada é um movimento espontâneo de pés, bordões, 

cacheiras, tábuas e assobios, feito na Plateia pelos Senhores Espectadores, de que resulta uma assoada, açougarra 

marinada e ingreza confusa dada nas bochechas aos cómicos para se lhes dizer com toda a civilidade que, o que 

estão representando, ou acabam de representar, é uma completa parvoíce, uma manifesta pouca vergonha, ou 

solene destempero.» 

(4) Idemibidem, p.16. Macedo, p. 17-19, refere-se à deplorável música das rabecas desafinadas, ao cheiro a peixe 

das velas, ao pano esfarrapado da cortina que cobre o palco, à engasgada Actriz que já toda mexe mesmo antes 

de começar a pronunciar um discurso pseudo-poético de uma candura algo paradoxal, retomado por um actor 

que todo se torce para proferir umas banais palavras e acaba-se o Io Acto. 

(5) Idem, ibidem, pp. 22- 23. Na página 24, prossegue: «Engrossa o fio dos espectadores que vão ao novo 

apontoado de tradução adaptada ao moderno gosto da abrilhantada cena Portuguesa » cujo «autor é um pedaço 

de asno eu não sei quem é (...)». Na página 27, Macedo continua: « (...) Assim mesmo os afretados das palmas 

as quiseram dar, mais os importunos e intempestivos sios, sios, sios, abafaram tudo.Lastimos preságios!» Aqui 

acrescenta que a peça acabou logo porque era de um só acto, «à moderna». 

Na página 28, conclui: «O cachino foi tão universal como o assalariado pahneamento e disto resulta um 

som misto e confuso que é a característica da Pateada mista.» 

(6) Idem, ibidem, p.31. É nesta página que Macedo se refere ao antigo original italiano que se degradou numa 

adaptação divulgada como literatura de menor categoria. Na página 34, muito comicamente, o autor diz que só 

dois músicos da Orquestra não tinham adormecido perante o «bafio» da peça porque morriam de fome e só o 

alarme de incêndio salvou o público daquela letargia. 

(7) Idem, ibidem, pp.40-41, encontra-se esta brilhante descrição. É ainda curiosa, p. 44, a referência 

achincalhadora a Rousseau: « Possas tu mesmo, ó Jacques, chamado para Legislador da Córsega, depois de teres 

saído de lacaio em Turim, traçar um plano de Contrato Social de uma nova espécie de Paleadas, de que vou falar 

aos futuros legisladores como tu, no meu seguinte capítulo.» 

(8) Idem, ibidem, p.60. 
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(9) Idem, ibidem, p.67.É na página 70 que Macedo enumera os «Avantcoureurs» da Pateada real, conforme sua 

designação. Na página 69, continua a definir esta Pateada: « (...) Não tem contemplações: sem medir o terreno, 

sem dar o passeio militar, para reconhecer as forças do inimigo, nem escolher posições, ataca e com tanta fúria 

que, não quasi sempre, mas sempre é triunfante. (...)» 

(10) Idem, ibidem, p.73. Na página 82, Macedo nota: (...) A plateia estava em calma, mas era a calma do raio, 

era o silêncio da desesperação, era a pausa do Touro que determina enfeixar os homens dos forcados e saltar à 

trincheira (...)». 

Na página 95, José Agostinho de Macedo manifesta a sua reputada aversão à influência francesa:« (...) 

mas a que ponto subiu o meu assombro quando vi os progressos que a Filosofia tem feito neste nosso bom século, 

depois de estabelecida sua Escola na boa Cidade de Paris! (...) ». 

(11) Idem.ibidem. cap. VI, pp. 98- 99.Na página 98, Macedo diz ainda:« E quando o Filósofo Romano quis dar 

a conhecer a extravagância de uma Nação, disse - Natio Comoeda est - isto é uma coisa a que os nossos bons 

antigos chamavam, salsada de galhardos, coisa que se não entende.» 

Na página 99, refere-se ao capítulo de Boerhave, actor da troupe de Molière, que recusou desempenhar 

o papel de Sejano num Entremez intitulado, «Tibério na Ilha de Cáprea». 

(12) Idenubidem, cap. VI, p. 99. Procurando ostentar ironicamente francesismo, Macedo aponta as «dificuldades 

insurmontaveis» que apareceram ao repartir partes. O autor descreve, pp.99-104, coloridamente as brigas entre 

actores, evidenciando, conforme nota p.102, o seu «genus irritabile». 

(13) Idem, ibidem, cap. VI, p. 106. Nesta página, José Agostinho de Macedo ridiculariza a peça: «A Is cena era 

a mais terna que se tinha visto.Rompia o Almirante Balão com um monólogo que parecia deveras um Antelóquio 

e tão florido como a relação do próprio Teramene na Fedra de Racine».Nem Racine é poupado. 

Na página 112, depois de pintar os Doze Pares como doze bêbados e Florípes como uma insignificante 

esganiçada, Macedo conclui que a «Pateada picada se transformava em Pateada mestra, que assim se devia 

chamar, pela muita regularidade da batuta e bem seguido compasso dos músicos pateantes (...) ». 

(14) Idem, ibidem, p. 115: « (...) Levaram os cómicos a sua por diante, a Peça enterrou-se e eles mesmos foram 

os autores e promotores da Pateada picada, com manifesto detrimento da Empresa (...) ». 

(15)Idem, ibidem, p.118: « (...) ó grande, ó doutissimo Brothier que estás por vir (...) mete-te, eu to peço, quatro 

dias do menos com os Cómicos (...) tu conhecerás, para cabal comentário da minha obra, que são as que eu 

aponto, e nenhumas outras, as causas do escandaloso desaforo da Pateada picada.» 

(16) Idem, ibidem, cap.VII, p. 121. Na página 122, Macedo despromove os autores à condição de actores: «O 

génio dos Cómicos transplanta-se todo na alma barrenta dos autores dramáticos. Uns e outros são substancias 

homogéneas que se unem simpaticamente, uns parecem outros e todos parecem uns (...) ». 
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(17) Idem, ibidem, cap.VII, pp. 122-123. O autor refere-se, pp. 124-125, à inadequação entre os actores e os seus 

papéis, tornando-se a representação ridícula. 

(18) Idem.ibidem. cap.VII, p. 138. 

(19) Idem, ibidem, cap.VII, pp. 142-143: « (...) Mostrar-lhes as regras, lembrar os preceitos da arte àquela 
salsada, é deitai pérolas a porcos. São uns entes como petrificados, nada entendem, não dão pela corda, não 
saem à espora, e nada aproveita neles a doutrina, o exemplo, a crítica (...).Pateada e mais Pateada, enquanto não 
aparecerem Peças boas, originais ou traduzidas (e por boa mão), regulares, honestas, decentes, que instruam 
deleitando, que as possa ver o homem de bem, a matrona grave, a donzela honesta, o Pai de famílias morigerado, 
o mancebo curioso, o Poeta sensato, o Magistrado circunspecto, o estrangeiro sisudo, declarante, ó povo, guerra 
eterna aos chamados abrilhantadores.» 

(20) SILVA, Inocêncio Francisco da, Diccionario Bibliographico Portuguez, Lisboa, Na Imprensa Nacional, 
1860, tomo quarto, p.200. No tópico 2300, o estudioso informa: « As Pateadas de theatro. investigadas na sua 
origem e causas, Lisboa, na Imp. Regia, 1812 (segunda edição), Ibi, na Offic. de João Nunes Esteves, 1825 - É 
universalmente reputada como uma das obras mais engraçadas e chistosas de José Agostinho. 

A empresa do jornal «Imprensa e Lei» tentou fazer em 1851 ou 1852 (segundo creio) uma nova edição das 

Cartas de Fogaça, seguidas das Pateadas, que são como sua continuação, ou complemento; edição que (segundo 

também me constou) devia sahir acompanhada de umas notas, ou commento illustrativo.Porém esta tentativa não 

chegou a concluir-se (...) ». 

(21) MACEDO, José Agostinho de, Carta que escreveo o Doutor Manuel Mendes Fogaça, a hum seu Amigo 
Trasmontano. sobre huma Comedia, que vira representar em Lisboa, Lisboa, Na Impressão Regia, anno 1811, 
Com Licença, p.l l.Com efeito, p.15, o vizinho volta a dizer que são «Golpes de theatro (...)» e que «o author 
conhece a platéa e tem entrado no caracter das actrizes e actruzes, para distribuir as partes conforme os talentos 
de cada hum».Esta noção de que o dramaturgo constrói as suas personagens de acordo com a sua arte e não em 
função dos actores que tem é retomada nas Pateadas. Os actores é que deverão ter a capacidade de encarnar as 
personagens do criador e não o inverso. 

Na página 16, o Doutor Fogaça interroga: « (...) A proposição de amor feita, por huma Preta velha, ainda 
que saiba 1er, inspirar huma violenta paixão apenas he vista por um mancebo branco? Isto excede o verosimil; 
mas isto he nada (...) ». 

Inocêncio Francisco da Silva, em Memórias para a Vida Intima de José Agostinho de Macedo, Lisboa, 
Por Ordem e na Typ. da Academia Real das Sciencias, 1898, pp.79-82, aborda a origem das Cartas de Fogaça, 
salientando a rivalidade de Macedo em relação ao dramaturgo, aliás bem sucedido ao tempo, António Xavier 
Ferreira de Azevedo, e respectivas amantes, ambas actrizes e rivais. Assim, na página 79, sublinha-se: 

« (...) Era Antonio Xavier Ferreira de Azevedo um escriptor dramático bem quisto do publico 
frequentador dos theatros, que via representar com interesse e applauso as suas producções, ao passo que as de 
José Agostinho apresentadas em diversas épocas, eram, senão pateadas, friamente acolhidas; sem contar aquellas 
de que os cómicos não queriam encarregar-se por anteverem o máo êxito, que seria infallivel em sua 
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representação.Isto era de per si muito sufficiente para que Xavier incorresse no odio de José Agostinho, que 
desejoso de arrogar-se a supramacia absoluta em toda a espécie de litteratura, e naturalmente invejoso, mal podia 
solfier que lhe fossem preferidas as composições de um tal competidor, alas destituído de maiores conhecimentos 
e estudos, porém que descobrira o segredo de agradar aos espectadores, e que contava numeroso séquito de 
amigos, atrahidos de suas estimáveis qualidades pessoaes.Accrescia porém, para cumular a rivalidade dos dois 
escriptores, que Antonio Xavier era o amante de Marianna Torres, e que esta roubava a Maria da Luz os 
applausos do publico, o que era para José Agostinho um crime imperdoavel.(...)>>. 

Também Carlos Olavo, em A Vida Turbulenta do Padre José Agostinho de Macedo, Lisboa, Guimarães 
Ed., 1978, considera a contenda dramática com António Xavier Ferreira de Azevedo, pp. 78 e 79, e afirma: « 
António Xavier era um dos mais aplaudidos dramaturgos do tempo, representado com sucesso em vários teatros 
de Lisboa. José Agostinho que tinha tentado o género teatral com êxito deplorável, não podia conformar-se com 
a preferência de que gozava o seu competidor da parte dos espectadores e empresários. 

(...) As cartas de Manuel Mendes Fogaça estão cheias da peçonha que espumavam na sua boca colérica e 

dos venenos que ingurgitavam a sua alma de cínico.» 

(22) Idem, ibidem, p. 19: « (...) Se me diz que a origem desta Comedia he Franceza, os Francezes, meu Senhor, 

degenerarão depois da Revolução, este drama he hum monstro, e iguaes devem de ser os do mesmo author, 

porque parece impossível que só nesta ( e vendo-a eu tão gabada) me faltasse o bom sizo, e o conhecimento das 

regras (...)». 

(23) Idem, ibidem, pp. 30 e 31, e continua: « (...) A Peça, meu amigo, não tem principio, meio, e fim; e para me 
explicar em termos mais perceptíveis, e claros, não tem pés, nem cabeça.A arte está desprezada, a natureza 
esquecida, o bom gosto ultrajado (...).Os Francezes estão perdidos em materia de gosto (e em tudo o mais) e 
reduzir os seus monstros com os seus «golpes de theatro» à nossa scena Portugueza, ingerindo-lhe quatro 
sentenças chochas, he dar meia dúzia de piparotes na razão humana (...).» 

(24) Idem, ibidem, antes de iniciar a sua Carta II, Macedo explicita a sua estratégia didáctica e cómica: «A 

Quem Ler, (...) Eu finjo huma quimérica Comedia que nunca foi Comedia; e carregando a mão na pintura ideal 

das parvoíces, talvez consiga tomarmos para o caminho bom, abandonado pela moderna mania das 

Magicas(...)». 
Na página 8, os críticos de teatro também não são poupados e um deles, o que deve redigir o «Elogio» da 

peça representada, é por sua vez autor de uma «Tragedia, intitulada - Thomazia massacrada, ou Arcádio 
ocioso... (...) », afirma, contrariando o Doutor Fogaça, para quem as «Comedias não devem ser mais hum 
transumpto, huma imagem da vida commum, e dos costumes dos homens», que «nós estamos n'outras eras, já lá 
vai o ranço, agora ha outro gosto, agora cuida-se em abrilhantar a Scena, o que se quer são golpes (...)». 

(25) Idem.ibidem, p. 11. 

(26) Idem, ibidem, pp. 10-12. Esta evocação do Portugal de antigamente por parte do Doutor Fogaça leva o 
crítico teatral a considerar que «toda essa pezadissima observância dos preceitos e regras» é perfeitamente 
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arcaica, «he querer ser Gótico em o século das luzes», oferecendo-lhe, na página 11, a grotesca receita da peça 

de sucesso à francesa, isto é, composta à sorte, sob a tirania dos histriões, e dá o exemplo da conversão do 

«Drama Francez - Le Mari Insouciante em «O Marido mandrião, muito aleijada, mutilada, estropiada, e posta cá 

ao nosso modo; (...)»• 

(27) Idem, ibidem, pp. 14 -15. Na página 15, Fogaça inclui a designada «Peça magica», comédias onde o «Génio 

tem toda a Uberdade de extravagancear à sua satisfação (...)» e explica a inconsistência deste tipo de 

composições dramáticas. 

(28) Idem, ibidem, p.30. Na página 35, uma das personagens desta «comedia magica» chama-se «Esganarelo» e 

é, como convém, ridícula. Em Carta Escrita por Manoel Mendes Fogaça, a seu amigo Antonio Mendes Balea, 

Sobre huma Farca anonvma. que lera impressa, e vira huma vez representar, intitulada Manoel Mendes, Lisboa, 

Na Impressão Regia, anno 1812, Com Licença, p.5, Macedo mostra conhecer o círculo molieresco de 

personagens célebres e, referindo-se ao «contrabando literário», considera que o autor pode ser «hum pantalão, 

hum tartufo, hum alcoviteiro, mentiroso, ou caloteiro (...), o que interessa é que a sua obra seja boa !» 

Também em Tripa por huma vez, Lisboa, Na offícina da Horrorosa Conspiração, anno de 1823, p. 64, o 

autor identifica os revolucionários com os esganarelos: « (...) que erão o que merecião esses Miquiletes, 

Esganarellos, e Palhaços que se atreverão a levantar hum guincho na presença de homens de bem, de homens 

doutíssimos amigos do Rei, da Religião; (...)». Em Besta Esfolada n°3, de 22 de Outubro de 1828, José 

Agostinho nota ainda: « (...) Quando El Rei D.José reformou a Universidade não aparecerão d'entre nós homens 

para tudo? Aparecerão homens de bem, Literatos consummados, e não os Esganarelos da instrucção pública. 

Tudo se ensinou, tudo se aprendeo.» 

(29) Idem, Carta de Fogaça ou História do Cerco de Saragoça, segundo o vio representar em huma Comedia o 

Doutor Manoel Mendes Fogaça, que a descreve ao seu amigo Trasmontano, no estilo do seu 5o Avô Fernão 

Mendes, Lisboa, Na Imprensa Régia, 1812, Com Licença, pp. 72-73. 

(30) Idem, Motim Literário em Forma de Solilóquios. Lisboa, Na Impressão Regia, armo 1811, Com Licença, 

tomo IV, solilóquio I, pp. 8-9. Na página 9, Macedo diz ainda que Mercier «poz no andar da rua ao grande 

Racine, acrescentando, na página 10, que a Poesia Franceza é «filha legitima do somno, e da monotonia». Na 

página 12, refere o horror que Houdard de la Motte tinha aos versos, apesar de os continuar a fazer «como 

condemnado a huma galé por toda a sua vida». 

(31) Idem, ibidem, p.14: « (...) Eu gosto de impressões fortes, e fugirei voluntariamente do concerto de Opera 

bufa (que desgraça para os Portugueses emporcalharem sua nobilíssima linguagem com estas baixas expressões 

Bergamascas) para ouvir reproduzir o som do Órgão pelas vastas abobedas do Templo de Belem(...)». 

(32) Idem, ibidem, p.34. Na página 35, continua: « (...) Em quanto, disse huma vez com verdade Voltaire, em 

quanto jazem repimpados nos sofás da Academia Franceza alguns pedantes pezadissimos, louvando-se sem 

vergonha huns aos outros sem adiantarem cousa alguma na perfeição, e pulimento da lingua, anda Du Marsais 
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quasi descalso pelas ruas, embrulhado em hum capote encarnado muito velho, que hum amigo compadecido lhe 

havia dado, e o que mais he sem reputação de litterato, porque não pôde, ou não soube caminhar para ella pela 

intriga, e pelo espirito de partido.» 

(33) Idem, ibidem, p.36: « (...) O Redactor dos Romances originaes de Gil Bias, o Diabo coxo, viveo em 
completo desprezo no meio de Paris, porque não tinha hum partido, e em quanto o livreiro que lhos imprimio se 
vio obrigado a pedir huma guarda para a porta a fim de conter o tumulto, e os apertões dos compradores, o pobre 
le Sage, vivia morto de fome em hum quinto andar no bairro mais escuso de Paris.(...)». A seguir José Agostinho 
de Macedo mostra não se conformar com a celebridade de D'Alembert que crê ser «medíocre em literatura», mas 
que chegou a ultrapassar «Jacques, Condillac, Voltaire, e o que he mais pasmoso ainda Buffon, e Bonnet (...) ». 
Na página 44, Macedo alude ainda ao corte de relações entre Rousseau e Voltaire e que teve na sua origem esta 
mesquinhez própria do meio literário. 

(34) Idem, ibidem. «Solilóquio LXXVffl», pp. 80-81. Na página 81, dirá precisamente: « (...) O génio do século, 

e a corrupção do gosto parece que conservada de propósito na repartição do Parnaso, encadeava os génios, e os 

obrigava a sacrificar o talento à estupidez publica (...) ». 

(35) Idem, ibidem, p.81: « O penetrante espirito do infeliz Hebreo, a fartura, e a abundância da Lingua 
Portuguesa, pela multidão de seus equívocos, de seus proloquios, de suas aluzões, e agudezas naturaes, terião 
dado obras acabadas, em lugar do Labyrintho de Creta, e o Alecrim e Mangerona».01iveira Barata, na sua tese 
doutoral já citada neste trabalho, vem esclarecer este equívoco que consiste em considerar o Judeu um 
dramaturgo sem luzes, em vez de o integrar nas possibilidades sócio-culturais do seu público limitadas, o que 
condicionava a sua expressão dramatúrgica. 

(36) Idem, ibidem, p.82: « (...) Mas a fatalidade da desgraça do theatro Portuguez prevalece sempre. (...) » 

(37) Idem, ibidem, p.83. Alargando os comentários, dirá ainda: « (...) Autores, Actores, Expectadores, todos à 

mão tente, parece que tem conspirado contra o verdadeiro género, e verdadeiros princípios». Nesta página, 

Macedo manifesta, mais uma vez, o seu desapreço pelo espectáculo operístico, «ultimo efeito da moleza, e 

corrupção Italiana», «que só servirá para aquelles, a quem para dormir não aproveita huma boa dose de ópio. 

(...) » 

(38) Idem, ibidem, p.86. Na página 85, Macedo referia-se aos pais de família que levam as filhas ao teatro e que 
são obrigados «a sahirem com ellas precipitadamente do camarote, para que não aprendão da boca daquelles 
moralistas lições que as conduzão ao precipício, porque a primeira cousa, que se lhes ensina, he a medida de 
lograrem os pais (...).Pois a triste Melpomene! Quam abatida, e vilipendiada se tem visto entre nós! Protestão 
respeitaria, e assim mesmo a tem transfigurado.Era uma grande Matronaça no theatro Grego, Latino, e Francez, 
pois muito pouco se distingue já de huma prostituta (...) ». 
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(39) Idem, ibidem, pp. 87-88. É deliciosa a descrição satírica do ambiente académico, inibidor do avanço 

intelectual e da autêntica inteligência: «Os Juizes pedantescos sentados sobre os limites da carreira seguida pelos 

que já morrerão, isto é repimpados nos bancos pulverentos das escolas, onde de ordinário se escutão muitas 

razões, e se observão poucas obras, como homens verdadeiramente glaciaes, em lugar de animarem os voos 

sublimes, e inovações brilhantes, e úteis, não o fazem, ou não se atevem a fazê-lo.São ostras pegadas aos 

rochedos (...)» (p.87). Os outros, por contraste, p. 88, são «huns Athletas ambiciosos, que caprichão traçar, e 

bater hum caminho novo, e esta presumpção os aaparta, o desvia do verdadeiro caminho e tanto se apartão, que o 

perdem de vista (...) ». Não se pode, contudo, deixar de ter em conta a inveja que movia o Macedo que sempre 

sonhou ser integrado na Real Academia das Ciências e que nunca o conseguiu, ao ponto de sugerir para seu 

epitáfio, conforme regista Inocêncio, p. 73, das suas Memórias para a Vida Intima de José Agostinho de Macedo, 

ed. cit, a seguinte imitação do próprio epitáfio de Piron.: 

Debaixo d'esta pedra mudo e quedo 

Jaz o moido e moedor Macedo. 

No mundo nada foi quando vivia, 

Nem socio foi da magra Academia.» 

(40) Idem, Cartas Filosóficas a Attico, Lisboa, Na Impressão Regia, 1815, Com Licença, Carta XVI, pp. 217-

218. 

(41) IDEM, ibidem, p.225. La Bruyère, acrescenta, nota a falta de «polidez» dos que nasceram nas Províncias, 

enquanto que Rousseau afirmava que teria de começar por arrasar Paris para benefeciar a França. 

Inocêncio, em Memórias para a Vida Intima de José Agostinho de Macedo, ed. cit., considera os 

amores de Macedo com a freira Joana Tomásia, p.102, depois de, p.78, se referir longamente ao seu «intimo 

trato» com a actriz Maria Ignacia da Luz. É igualmente sabido que o Padre, quando faleceu, vivia desde há 

muito em mancebia com uma freira, Maria Cândida, para além de lhe serem conhecidas outras aventuras 

freiráticas, quase nunca de apreciável subtileza. Em Obras Inéditas de José Agostinho de Macedo, Cartas e 

Opúsculos. Lisboa, Por Ordem e na Typographia da Academia Real das Sciencias, 1900, Teófilo Braga, p.Vffl 

da sua «prefação crítica», chama à atenção para as «Cartas à Freira Trina, a jóia impagável d'esté livro», pp. 

XXI- XXII e XXV, refere-se à tradição nacional dos amores freiráticos e as mudanças religiosas a que Macedo 

ainda assistiu. As Cartas a essa Feliciana, «Minha Mana, Senhora minha», era com esta fraternidade beata que 

Macedo se lhe dirigia, enjoam hoje pela hipocrisia tão melada com que se entretinham as afeições. 

(42) Idem, ibidem, p.235. 

(43) Idem, ibidem, p.243. 

(44) Idem, Carta 10a de José Agostinho de Macedo a seu amigo J.J.P.L., Lisboa, Na Impressão Regia, armo 

1827, Com Licença da Mesa do Desembargo do Paço, p.8. Esta lista inclui italianos, franceses, alemães, 

portugueses e espanhóis. 
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As invectivas contra a explosão e influência dos periódicos no século XIX são recorrentes na obra de 

José Agostinho de Macedo e Inocêncio refere as principais peças desse combate em Memórias para a Vida 

Intima de José Agostinho de Macedo, ed. cit., p. 117, sublinhando: « (...) Desde os primeiros dias do novo 

regimen tinha apparecido em Lisboa uma alluvião de folhas periódicas, quasi todas diárias, mais bem ou mal 

redigidas, conforme o talento de seus autores, que eram na maior parte, individuos de mui acanhadas luzes: por 

isso os taes periódicos não passavam de confusos apontoados, de noticias vagas, falsas e contradictorias, a que se 

juntavam mal alinhavados discursos, análogos às circumstancias ocorrentes, quasi sempre ennunciados com 

ruim phrase, e peor grammatica.Todavia, não deixavam por isso de ser procurados e lidos com avidez pelo povo, 

sempre dominado pelo presente, esperançoso do futuro, e prestes a deixar-se levar das primeiras impressões 

(...)».Alguns desses títulos eram: primeiro, em 1821, Exorcismos contra Periódicos e outros malefícios, depois o 

Cordão da Peste e o seu Reforço, acompanhados de outros pequenos opúsculos que foram alimentando esta ira.A 

página 348 desta obra inclui um curioso Epicedio à Morte dos Periódicos. Anno de 1814, celebrando um novo 

Portugal liberto da invasão das gazetas.Para se avaliar o furor de Macedo, também neste particular, bastará citar 

passagens como esta de Cordão da Peste ou Medidas contra o contagio periodiqueiro, Lisboa, Na Officina da 

Viuva de Lino da Silva Godinho, armo de 1821, Com Licença da Commissão de Censura, p.l3:« (...) Unir 

fileiras! Fora Peste, fora Periodiqueiros! Se os Periodiqueiros, Peste quotidiana, contassem só o que vai, o que se 

passa, se os rapazes apregoando o Suplemento ao Liberal ( este não só he Peste, mas he fogo selvagem) 

dissessem no pregão huma cousa, e o papel dissesse outra não seria isto hum mal extremo e irremediável (...), 

mas metterem-se a Arbitristas e a Projetistas ! (...)». E ainda em Reforço do Cordão da Peste, Lisboa, Na 

Officina da Viuva de Lino da Silva Godinho, 1821, Com Licença da Commissão de Censura, p.5: « (...) O novo 

ramo de Peste começou a manifestar-se com huma chaga anómala, porque na espécie, ou espécies sem numero 

das chagas Periodiqueiras não tem nome, ainda que em muito boa letra redonda, bom papel e grande margem, se 

chame - O amigo da ordem - Tanto amigo, tanta amizade, tanta caridade! (...)».0 «poema heroi-comico-satyrico, 

Os Burros, ou o Reinado da Sandice, Na Officina Typographica de Casimir, 1835, inclui, sobretudo pp. 278 e 

279, ataques contra as gazetas, associadas ao antifrancesismo mais grosseiro que inclui já a censura à importação 

«romancista» e seus «delírios», conforme Macedo observa, p. 375, de obras de Lamartine, Victor Hugo, e 

sempre Voltaire e Rousseau. 

(45) Idem, A Besta Esfolada n°ll, 1829, «Espojou-se», p.4. 

(46) Idem, Motim Literário em Forma de Solilóquios, Lisboa, Na Impressão Regia, armo 1811, Com Licença, 

pp. 257- 259. 

(47) Idem, ibidem, pp.305, 314 -316. 

(48) Idem.ibidem, tomo IV, pp.8-11, 34-39. 

(49) Idem, ibidem, tomo III, pp. 102- 103. 

(50) Idem, ibidem, tomo IV, pp. 86- 89. 
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(51) BRITO, Ferreira de, Voltaire na Cultura Portuguesa Os Tempos e os Modos, Porto, Núcleo de Estudos 
Franceses da Universidade do Porto, 1991, pp. 76, 77,83 e 99.Na página 76, lê-se: « (...) Na sua opinião (de 
Barruel), só o absolutismo integral poderia ter sido um génio irmão de Voltaire, se não tivesse decidido passar 
toda a vida a denegri-lo. Ele sentiu a vertigem da universalidade de Arouet e quis, de algum modo, imitá-lo no 
cultivo da poesia épica com o poema O Oriente, da poesia filosófica com o poema A Meditação, da poesia 
cientifica com o poema Newton, do teatro, com Zaira, da crítica literária com Motim Literário e Cartas 
Filosóficas a Ático, da sátira contundente, com a Pena de Talião e os Burros.Faltou-lhe sempre, todavia, 
aquele traço de ironia e de humor que fez a genialidade de Voltaire.José Agostinho de Macedo situou-se-lhe no 
pólo oposto ao de Francisco Dias Gomes, reuniu em si todos os matizes da Voltairofobia portuguesa e esgotou o 
dicionário da calúnia contra os Enciclopedistas em geral e contra Voltaire em particular. (...) » 

Conforme este investigador refere, p.99 desta obra, António Pedro Lopes de Mendonça, «nos seus 

Ensaios de Crítica e Literatura e nas Memórias de Literatura Contemporânea (...)» apresenta Macedo como 

um «verdadeiro parasita de Voltaire» que «tentou ser um Voltaire, na ordem das ideias que havia escolhido», 

mas que acabou sendo «um histrião dos seus contemporâneos». 

(52) MACEDO, José Agostinho de, O Espectador Portuguez. Jornal de Litteratura, e Critica, Lisboa, Na 
Impressão de Alcobia, 1816, Com licença da Meza do Desenbargo do Paço, Terceiro Semestre, n°l 1, Artigo I, 
p.83: « (...)Voltaire ainda que andasse neste tempo longe de França devia ser com merecido titulo o General 
desta Filosofante Brigada. Seus ensaios eram grandes, e era este Senhor Voltaire, de quem Pato muito 
escandelizado diz que eu sou inimigo sem elele me provocar, o que tinha dado, e descarregado na Harmonia 
social os primeiros golpes, que se não forão os mais vigorosos, forão, dizião os Sofistas, os mais brilhantes; (...)». 

(53)OLAVO, Carlos, op. cit., p. 157: « (...) Do «mare-magnum» da sua obra nós tiramos esta conclusão: José 

Agostinho fêz versos e não é um poeta, fez polémica e não é um panfletário, fêz teatro, e não é um dramaturgo, 

fez crítica e não é um crítico, fêz história e não é um historiador. (...)» 

(54) SILVA Inocêncio Francisco da, Memórias para a Vida Intima de José Agostinho de Macedo, ed. cit., 
p.43.Esta aproximação de uma cena de Zaida com uma cena da tragédia Semiramis de Voltaire é também 
registada por Carlos Olavo, na obra já citada, p. 180, onde Inocêncio é citado neste mesmo lugar aqui transcrito. 

O Intendente Manique, encarregado superior da inspecção dos Teatros, como informa Inocêncio na obra 
supracitada, p. 44, veio a proibir imediatamente esta representação, provavelmente sob a pressão dos inimigos do 

Padre. 
Na página 182 desta obra de Olavo, adverte-se: « (...) Quem a 1er, compreenderá mesmo à distância de 

quasi século e meio, a razão do seu insucesso.Não tem imaginação, nem variedade, nem interesse.Os 
personagens ou são ridículos, ou odiosos: nem a Zaida merece a nossa ternura, nem o herói a nossa admiração, e 
até o fantasma, o defunto sultão Saladino que surge dum túmulo em forma de terrina, para exigir o sacrifício 
sangrento da filha do seu sucessor, é mais grotesco do que terrível na sua crueldade (...)». 

(55) VOLTAIRE, Théâtre, Paris, Librairie Gamier, Frères, s/d, tome second, Semiramis, pp.49-53. 
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(56) MACEDO, José Agostinho de, Obras Inéditas. Cartas e Opúsculos documentando as memórias para a sua 

vida íntima e sucessos da História Literária e Politica do seu tempo, com uma prefação crítica por Teófilo Braga, 

Lisboa, Por Ordem e na Tipografia da Academia Real das Ciências, 1900.A tragédia Zajda encontra-se entre as 

pp.208-262. 

(57) VOLTAIRE, OP. cit.. p.51. 

(58) Confrontar as pp. 53-54 da Sémiramis de Voltaire com as pp. 265- 267 da Zajda_de Voltaire. Compare-se a 

fala última de Sémiramis com a tirada final de Zaida: 

« (.-) 
Mon fils, n'achève pas: 

Je te pardonne tout, si, pour grâce dernière, 
Une si chère main ferme au moins ma paupière. 

(Il se jette à genoux.) 

Viens, je te le demande, au nom du même sang 
Qui t'a donné la vie et qui sort de mon flanc. 
Ton coeur n'a pas sur moi conduit ta main cruelle. 
Quand Ninus expira, j'étais plus criminelle: 
Que le courroux des dieux ne pardonne jamais 
Ninias, Azéma, que votre hymen efface 
L'opprobe dont mon crime a souillé votre race. 
Donnez-moi votre main; vivez, régnez heureux: 
Cet espoir me console, il mêle quelque joie 
Aux horreurs de la mort où mon âme est en proie. 
Je la sens.-.elle vient...Songe à Sémiramis, 
Ne hais point sa mémoire: ô mon fils! mon cher fils... 

C'en est fait. 
(...) » 

cf. 

« (.-) 
Inda respiro e vivo! Ah! meus sentidos 
Soffrem triste illusão! Oh, caro esposo, 
Do tyranno rigor já somos livres, 

De um detestável pae! ...Deliro! Oh! fados! 
Eu ainda sinto palpitar meu peito! 
E meus olhos! Que horror! É este! é este 
Do meu esposo o pallido cadaver!... 
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Oh! Zaida infeliz!...Oh! sombra! oh! morte! 

Quantos remorsos, quantos crimes ferem 

Meu pobre coração!...E é esta a espada 

De meu bárbaro paeL.E eu resto apenas 

Solitária no mundo!...Oh sacros manes 

Do infeliz Muratão! Oh sombra! oh resto 

Do que eu devera amar! Se eu te não dava 

Uma prova de amor na morte a acceita!... 

Pela noite do tumulo te sigo!... 

Vôa, oh morte! vem já!...De quantos crimes 

Eu a terra manchei, sendo innocente!... 

Dei a morte a Feron, e a um terno amante 

Eu à morte arrastei!...Inda sem tanto 

Eu devera morrer!...Zaida acaba! 

Oh! Saladino! OhpaeL.Recebe o sangue!... 

(Fere-se e cae morta.) 

(...) » 

(59) VOLTATRE,or^çit, p.54: 

« ( - ) 
OROÈS 

La lumière à ses yeux est ravie. 

Secourez Ninias, prenez soin de sa vie. 

Par ce terrible exemple apprenez tous du moins 

Que les crimes secrets ont les dieux pour témoins. 

Plus le coupable est grand, plus grand est le supplice. 

Rois, tremblez sur le trône et craignez leur justice. 

( - ) » 

(60) SILVA, Inocêncio Francisco da, or^ciL, P.72.Nas páginas 78 e 79 desta obra, Inocêncio regista outras 

tentativas de maior sucesso em cena, nomeadamente, p.68, «O Sebastianista desenganado à sua custa, em que 

Moniz e João Bernardo eram descobertamente personalisados sob a figura de dois suppostos bacharéis, (...), 

comédia que teve oito representações sucessivas, coisa pouco vulgar naquelle tempo», mas que se explica pela 

baixeza das alusões pessoais.Tentou explorar o filão, logo a seguir, mas já sem sucesso.» 

(61) Idem, ibidem pp. 213-218, 275. 
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(62) OLAVO, Carlos, op. cit., p. 181 :«(...) O fracasso teatral de José Agostinho foi celebrado em prosa e verso 
pelos seus adversários que lhe dedicaram sonetos, epigramas, sátiras, apóstrofes, deixando-o ferido no que ele 
tinha de mais sensível: a vaidade. (...).» 

Nesta mesma página, Olavo transcreve o soneto de Bocage que aborda o insucesso de Macedo: 
« Na cena, em quadra trágico-invernosa 

Zaida se impingiu (fradesco drama!) 
Apareceu depois com sede à fama 
Tragédia mais igual, mais lastimosa. 

O autor pranteia em frase aparatosa 
Esfaqueado arrais, pimpão de Alfama; 
Corno o protagonista, e p... a dama, 
O macho é Simeão e a mula é Rosa ; 

Espicha o rabo (eu tremo ao proferi-lo!) 
Espicha o rabo ali o herói na rua, 
Qual Muratão nos areais do Nilo. 

Elmiro na tarefa continua; 
Já todos pela escolha e pelo estilo 
Rosnam que a nova peça é obra sua.» 

Segundo informação de Olavo, p. 182 da obra citada, «José Agostinho, desanimado com os resultados 
desta estreia, absteve-se durante algum tempo de apresentar qualquer outra composição dramática e só mais 
tarde , (...), voltou ao teatro, por amor duma actriz da Rua dos Condes, com algumas peças que não tiveram 
melhor êxito do que a Zaida (...). 

(...) O desastre de Zaida ficou muito tempo a sangrar na alma do padre, como uma ferida incicatrizável 

(...)». 

(63) Idem, ibidem, pp. 184-185. 
No Motim Literário, ed. cit., tomo III, p. 102, a propósito do seu poema Oriente, Macedo anunciava: 

« (...) Tenho lido quantas tragédias há, e nenhuma é absolutamente perfeita, porque de todos os as
suntos trágicos não há mais do que um, susceptível de toda a perfectabilidade das regras; não 
quero agora bulhas com os professores de poéticas : algum dia aparecerá . (...)» 

Na mesma página desta obra, afirma que «de Tragedias eu dispensaria os Theatros», pois, no seu juízo, 
tragédia é já a infelicidade do povo sob o jugo francês, e essa basta, enquanto que as «verdadeiras Comedias (...) 
têm a fortuna de estarem maias ao alcance da intelligencia do lodo, porque são entendidas não só dos altos, ou 
levantados entendimentos, mas do povo mais illiterato, e rude o que não succède á Tragedia (...)». 

Este soneto de Almeida Garrett vem transcrito na página 185 deste estudo de Olavo. 
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(64) SILVA, José Maria da Costa e, Biografia manuscrita de José Agostinho de Macedo, 

a propósito do poema Oriente, depois de denunciar uma série de plágios cometidos por José Agostinho só neste 

poema, afirma, p.43, indignado: « (...) fica evidente que no poema de José Agostinho não há um só trecho 

saliente, cuja ideia mãe não se encontre em algum livro conhecido. 

E é este homem, quem no seu prólogo acusa Camões de imitador servil, e de falta de invenção! (...)» 

Também José Ramos-Coelho, em Camões e Macedo, Lisboa, sep. dos Trabalhos da Academia das 

Sciencias de Portugal, Primeira Serie - Tomo II, 1911, conclui, p. 101 : 

« (...) Resulta enfim da leitura do meu escripto que não só a critica de Macedo é quasi sempre falsa 

e malévola, deturpando para isso os textos , e mentindo torpemente, mas que mesmo no que tem 

de acceitavel, não resulta em menoscabo de Camões, antes em seu louvor, porque nos Lusíadas 

se mostra muito mais independente do que outros poetas, e porque até pelo condão do verdadeiro 

génio, quando se apropria do metal alheio, o transforma muitas vezes no oiro mais bem trabalha

do e precioso.» 

Ramos-Coelho resume a atitude de Macedo, da sua obra, a uma «louca, e imperdoável inveja», (p.102). 

(65) ROCHA, Andrée Crabbé-, A Ejistolografia em Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional, temas portugueses, 

1985, 2aed., p.227: « (...) Porque não receou nem a impostura nem o sacrilégio, tudo o que José Agostinho de 

Macedo faz tem a marca irremediável da profanação.É nesse plano que se situa todo o seu denodo, e também 

todo o seu drama o drama singular, no panorama literário e cultural português, duma ambição que não receou 

diante dos d'Os Lusiadas. que agrediu a pureza que não pôde atingir, e que, na solidão, morde a própria 

impotência. (...).» 

Curioso é o paralelo estabelecido por Guilherme C. de Oliveira Santos, em Camilo Castelo Branco e José 

A p a n h o de Macedo f Algumas Notas), Lisboa, Livros Portugal, 1985: as semelhanças biográficas, artísticas e 

ideológicas são abordadas por este admirador de Macedo e de Camilo. 

Na página 225 deste estudo, Andrée Rocha faz o balanço sobre a personalidade e a obra de Macedo:« (...) 

"contumaz e incorrigível' como saíra da Ordem onde assinalou a sua passagem por repetidos e graves 

desmandos, assim permanecerá até nos setenta anos, malbaratando mais qualidades de estilo e de cultura em 

destemperados ataques ao próximo tanto em matérias literárias como em matérias políticas (...)». 

Ainda a propósito das eventuais aproximações de Macedo a Voltaire, a autora nota, p.226: « (...) Cabeça 

que se julgava «inamolgáveb>, apresenta, no entanto, mossas visíveis da influência enciclopedista que, alas, 

nunca deixará de se manifestar nos seus escritos, mesmo quando esse pendor esclarecido e europeu do seu 

espírito parece ceder perante um surto final de intolerância absolutista e provinciana. 

(...) Mas a sua pena, aqui e além, conserva ainda o jeito dos métodos demonstrativos que Voltaire não 

renegaria, (...).Esta dualidade irredutível não é, certamente, o lado menos curioso da personalidade ambígua e 

contraditória do célebre Padre Lagosta. (...) » 

(66) Ver A Affronta Castigada e o Soberbo Punido Tragedia, Lisboa, Na Officina de Antonio Gomes, Anno 

MDCCXCIV, Com licença da Real Meza da Commissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros.A edição é 

anónima. 
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(67) FARIA, Jorge de, Um século de teatro francês em Portugal (1737-1837), «Bulletin d'Histoire du théâtre 

Portugais», tome 1- numéro 1, Lisbonne, Institut Français au Portugal, 1950, pp. 70-71.0 ilustre teatrólogo não 

identifica aqui o autor desta tradução: 
« (...) Quem quer que fosse o primeiro tradutor o certo é que demonstrou 

especial cuidado procurando fazer equivaler o alexandrino francês ao de
cassílabo português.Corrigiu também o nome do protagonista, D.Rodrigue, 
para o verdadeiro, D.Rui (...)». 

(68) As cenas I e II do Acto II correspondem às do original francês.No entanto, na tradução, a cena III 

compreende a pp. 10 e 11.Em Le Cid. no fim da fala equivalente da Infanta, «Chimene he de alto brio; e não / 

contente (...)», acaba a «scène III» e inicia-se a «scène IV» com a seguinte fala de Chimene «Livre, senhora, 

então serei de sustos», que acaba com a sua saída e a do Criado, abrindo a «scène V» com a fala da Infanta, 

correspondente a «Que embate, ai triste! Provo / dentro n alma».Assim, a cena IV corresponde à «scène VI» que 

também acaba com a saída de D.Afonso, após a qual começa a «scène VII».A cena V corresponde, portanto, à 

«scène VIII» 

(69) CORNEILLE, Le Cid. tragi-comédie, Paris, Larousse, 1986, Acte II, scène V, p.66. 

cf. 
A Affronta Castigada, e o Soberbo Punido, ed. cit., Acto II, scena III, p. 11. 

(70) CHAVES, Castelo Branco, Estudos Críticos, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932, p.4. Este autor, de 
certo modo, quer promover Macedo, ao especular, na p.6, sobre o que de bom ele podia ter sido:« (...) Tivesse 
possuído um mais firme e nobre carácter, que foi o absolutamente lhe faltou - um temperamento menos 
impulsivo, maior independência, razão mais dominante e mais forte, e o autor de O Desengano teria sido um 
escritor de acção social assombroso pela natureza do seu génio e pelas propícias condições que se lhe ofereciam 

(...)». 
Nesta mesma página, o autor considera Macedo «alma e génio do panfleto em Portugal» para, p.7, destacar a 
«Rebeldia, Intolerância, Vaidade, Sarcasmo» como seus defeitos principais de carácter. Na página 14, Castelo 
Branco Chaves nota que «Macedo é um intolerante como em geral acontece àqueles que não possuem dignidade 
intelectual e moral.Parte da sua violência de panfletirio reside nesta intolerância (...)». 

(71) Idem, ibidem, p.18. Notando, p.19, que em vão se procura a sinceridade nas posições do Padre, aqui o autor 
afirma que «Macedo serviu a causa que lhe pagaram para servir, independentemente das opiniões 
próprias».Ainda que servisse ao miguelismo como a uma «demagogia coroada», é de registar o empenho de 
Macedo nesta luta, de que são provas tanto um simples Elogio Dramático, como a pompa fúnebre com que o 
próprio D.Miguel homenageou o «Pregador de sua Majestade», por altura da sua morte. Refiro-me precisamente 
à Apoteose de Hercules, Elogio Dramático para se representar no Real Theatro de S.Carlos, no dia 26 de 
Outubro, Lisboa, na Typ. de António Rodrigues Galhardo, 1830: 

« (...) Co-a Espada, 
Salva o Pai, salva à Pátria e salva o Povo; 
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E a Honra Nacional, que he mais que tudo; 
Pois se tudo se perde, excepto a Honra, 
Não ha victoria que se iguale a esta. 
Eu tanta força lhe darei, tal nome 
Que o nome se equivoque, ou seja o mesmo, 
Nos Ceos Marte serei, Miguel na Terra.» 

(72) MACEDO, José Agostinho de, Trina nor huma Vez, Lisboa, Na Officina da Horrorosa Conspiração, anno 

de 1823, pp. 64 - 66, onde o autor explica: « (...) Era hum verdadeiro jogo de theatro. (...)» 

Castelo Branco Chaves, in pp. cit.. p.21, diz que Macedo procurou destruir os fundamentos da Carta, 

sem se mostrar seu adversário, no sentido de tornar possível o seu combate à mesma Carta.Haveria, assim, 

coerência, no aparente oportunismo e cobardia ? 

(73)OLAVO, Carlos, op. cit., p. 188. Nesta página, o autor chega ao ponto de afirmar que «o seu processo 

literário era o vomitório». 
Ver ainda pp. 227 e 228 desta obra. Olavo associa-se, p. 238, a Oliveira Martins para denunciar igualmente a 

incoerência das posições tomadas por Macedo antes e depois de 1820. 
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JOSÉ ANASTÁCIO DA CUNHA OU VOLTAIRE NOS CÁRCERES DA SOFIA 

« Die, quibus in terris, et eris mïhi magnus Apollo, 

Très pateat coeli spatium non amplius ulnas. 

Respondo que é aqui; pois não vejo mais que três 

varas de céo ! »(1) 

Vítima desse ridículo nacional tão expressivamente descrito em Q Reino da 

Estupidez, poema herói-cómico geralmente atribuído a Francisco de Melo Franco, o poeta e 

matemático José Anastácio da Cunha investe de sentido esse « culto das luzes da razão, 

crítica áspera da soberba e imoralidade fidalgas, sátira mordaz da ignorância e relaxamento 

clericais, desejo de incremento científico, técnico e comerciab> (2), que referem o Portugal 

mariano da «Viradeira», fradesco, marialva e obscurantista, responsável pelo recuo em 

relação à Reforma da Universidade de Coimbra, impulsionada pelo Marquês de Pombal que 

nele viu, recomendando-o, um desses «homens raros que geralmente crescem nas nações 

cultas»(3). Inteligência assinalada, com ênfase, pelos militares estrangeiros da praça de 

Valença do Minho, centro de rica transmissão intelectual, particularmente na difusão de 

avançados autores ingleses e alemães, e dos já amados em segredo pensadores franceses, 

mais compatíveis com o seu aventureirismo, veio a sofrer a inveja e a insustentável rivalidade 

da rotina e do oco conservadorismo dos lentes que, ultrapassados por esse abismo, mais 

tarde convidado por universidades europeias para aí ensinar, quase o entregaram à Inquisição 

de Coimbra e à prisão (4). As suas Notícias Literárias de Portugal escritas durante a reclusão 

na Casa do Oratório em Lisboa, denunciam, nessa língua francesa amiga do livre pensamento, 

tantas vezes exílio do idioma amordaçado de Camões, o «sommeil létargique où nous 

languissons», sem geometria, sem línguas orientais, sem grego, sem termos alguma vez 

contribuído para o avanço das ciências e das artes, com meio povo à espera do Messias e 

outro meio sonhando com o regresso de D.Sebastião (5). Leitor de livros proibidos,- a 
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Inquisição apreendeu, na sua Biblioteca, Shakespeare, Sterne, Molière, Rabelais, Metastasio 

e muito desse pai de Candide que o devia já ter prevenido acerca dos particulares fumos de 

Lisboa, «dans le meilleur des mondes possibles»...-, incauto ao ponto de emprestar uma peça 

de Voltaire à sua aluna de inglês, por sinal filha de um Intendente Geral da Polícia, 

exphcitador do moderno universo literário e filosófico anglo-germânico que se firma no 

nosso Romantismo, José Anastásio é igualmente tradutor de algum teatro de Racine e de 

Voltaire, para além de Shakespeare, Milton ou Pope, prolongando o compromisso 

oitocentista português, agora notavelmente alargado, em relação a estes dois dramaturgos 

franceses, importantes germinadores de uma nova estética que se ia desenhando para além 

dos só aparentemente imóveis contornos neoclássicos.(6) 

De Jean Racine o poeta traduz só o «Monólogo da Ester» e esta versão é curiosamente 

a mesma que Filinto Elísio inclui no tomo III das suas Çtas_Coír^etas, com a explicação de 

que a encontrou «entre vários papeis, que um Francez amigo das boas lettras me confiou da 

sua Bibliotheca, composta antes de livros escolhidos, que numerosos». Acrescenta que «teria 

por injustiça feita ao Traductor, e à língua Portuguesa, privá-la da impressão, que tantas 

menos beneméritas conseguirão», até porque «a sua phrase me pareceo de bom século, e de 

quem imitou os bons», aproveitando para enaltecer as boas fundações da língua pátria, 

espelhadas, ao tempo, nas composições de «Garção, Elpino, e Alieno». Justifica-se, num 

quadro de rigor, a transcrição dos textos - primeiro, a tradução incluída por Francisco 

Manuel, e depois a que integra A J ) b r a J P o i t ^ ^ " ̂  ^ && 

avalie a sua coincidência perfeita : 

« ESTHER 

Oh meu supremo Rei, a ti me off reco 
Tremente, e só .Meu Páe, na minha infância, 
Mil vezes me contou a sancta alliança, 
Que connosco juraste, quando approuve 
Ao teu amor tirar dos Avós nossos 
Um Povo, aos olhos Teus, sujeito, e grato. 
Da bôcca Te desceo sacra promessa 
Da eterna innumeravel descendência. 
Tua Lei desprezou o ingrato Povo; 
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Quebrou a fé (ai triste !) a amada Terra! 
Por estragar o culto noutros Numes 
Deo repudio a seu Páe, a seu Esposo! 
Ei-la Escrava de estranho Soberano, 
E mais que escrava, aos fios d'um cutelo. 
Já soberbos os nossos vencedores 
Mófão do nosso pranto; e suas armas 
Por posses de seus Numes crêm ditosas. 
Hoje querem, que um golpe só, destrua 
O Teu Nome, o Teu Povo, o Teu Sanctuario. 
Que apóz milagres táes estrague um pérfido 
Toda a crença, e o valor de teus oráculos: 
Roube ao Mundo o penhor mais dadivoso, 
O Christo promettido, suspirado. 
E soffres, que esta gente seva, e impura 
Em sangue nosso, aquellas bôccas cerrem 
Que, sós, neste (Jrbe, os teus favores cantão? 
Confunde os Deoses, que o não são, nem forão. 
Eu, que estes infiéis retêm, (Tu o sabes; 
Quanto lhe as torpes festas abhorreço): 
Que adversa ás libações, festins, banquetes, 
Profanações contemplo o culto idólatra. 
Eu, que aos pés, quando só, quando em retiro 
Piso esta fóta, meu forçado adorno, 

Que reluctante cinjo, nesses dias 
Á solemne soberba consagrados; 
Que a este ornato vão prefiro a cinza, 
E só folgo do pranto que derramo... 
Do Teu decreto o prazo me aguardava 
Para abraçar os úteis do Teu Povo. 
Esse prazo chegou.Prompta, obediente 
Expôr-me vou, d'um Rei ao sevo aspeito: 
Tu me mandas.Meus passos accompanha 
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Ante o Leão féro, que te não conhece. 
Manda á sua ira, que se applaque ao vêr-me. 
Dá o dom de agradar ás minhas falias; 
Os Céos, Austros, Tormentas Te obedecem; 
Furiosos cáião nos contrários nossos.» (7) 

cf. 

« DO FRANCES 
MONÓLOGO DA «ESTER» DE RACINE 

Oh meu supremo rei, a Ti me ofereço, 
Tremente e só.- Meu pai, na minha infância, 
Mil vezes me contou a santa aliança 
Que connosco juraste, quando aprouve 
Ao teu amor tirar dos avós nossos 
Um povo, aos olhos teus sujeito e grato. 
Da boca te desceu sacra promessa 
De eterna, inumerável descendência. 
Tua lei desprezou o ingrato povo; 
Quebrou a fé (ai! triste!) a amada terra, 
Por estragar o culto noutros deuses; 
Deu repúdio a seu pai, a seu esposo! 
Ei-la escrava de estranho soberano, 
E, mais que escrava! aos fios de um cutelo. 
Já soberbos os nossos vencedores 
Mofam do nosso pranto, e suas armas 
Por posses de seus numes crêm ditosas! 
Hoje querem que um golpe só destrua 
O teu nome, o teu povo, o teu santuário! 
Que após milagres tais estrague um pérfido 
Tua crença e o valor dos teus oráculos; 
Roube ao mundo o penhor mais dadivoso, 
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O Cristo prometido e suspirado! 
E sofres que esta gente seva e impura, 
Em sangue nosso aquelas bocas cerrem, 
Que sós, neste orbe, os teus favores cantam?!... 
Confunde os deuses, que o não são nem foram! 
Eu, que estes infiéis retêm (Tu o sabes, 
Quanto lhe as torpes festas aborreço!) 
Que adversa às libações, festins, banquetes, 
Profanações, contemplo o culto idólatra; 
Eu, que aos pés, quando só, quando em retiro, 
Piso esta fota, meu forçado adorno 
Que relutante cinjo, nesses dias 
À solene soberba consagrados; 
Que a este ornato vão prefiro a cinza, 
E só folgo do pranto que derramo. 
Do teu decreto o prazo me aguardava 
Para abraçar os úteis do teu povo. 
Esse prazo chegou.- Pronta, obediente 
Expôr-me vou de um rei ao sevo aspeito. 
Tu me mandas!...Meus passos acompanha 
Ante o leão fero, que te não conhece. 
Manda à sua ira que se aplaque ao ver-me; 
Dá o dom de agradar às minhas falas. 
Os céus, austros, tormentas te obedecem 
Furiosos caiam nos contrários nossos. 

»(8) 

Ressalvando diferenças de pontuação, as maiúsculas nos substantivos da ed1Ção de Fúinto, 

a ortografia mais arcaica desta mesma knpressão, e a substituição de «Numes» por «deuses» 
no undécimo verso da tradução, tal qual Hernâni Cidade a integra na sua edição de 1930 da 
obra de José Anastácio, as versões são ngorosamente coincidentes. Contudo, nesta ed1Çao se 
diz que algumas composições, de entre as quais a própria tradução de Racine, se mcluem 
aqui a partir da edição, ahás pioneira, que Inocêncio Francisco da Suva fez em 1839 da obra 
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do lente penitenciado, já que não constam do manuscrito de João Baptista Vieira Godinho, 

existente no Fundo Azevedo dos Reservados da Biblioteca Municipal do Porto(9). O autor 

do <<màmmoBMosmïUcoVorm^>>, na entrada referente a Francisco Manuel do 

Nascimento, e na referência particular ao tomo III das suas Obras, nada adianta quanto à 

autoria desta tradução, e quando considera José Anastácio da Cunha também não faz 

nenhuma revelação, neste ponto (10). Portanto, Inocêncio inclui a referida versão sem a 

identificar com a da obra de Filinto e o mesmo acontece com Hernâni Cidade. 

De resto, ao publicar este maço 17, cujo percurso Camilo descreve, em Noites_de 

Insónia, até chegar a esta Biblioteca, Hernâni Cidade toma a decisão, sem dúvida discutível, 

de não publicar a tradução da tragédia de Voltaire, Mafoma, por lhe não conferir relevância, 

no interesse particular do estudo das suas composições poéticas, o que Coimbra Martins vem 

a contrariar, até pelo destino que as suas diversas versões tiveram em Portugal e que 

«mereceria um estudo de per si». (11) 
Este investigador, aquando do Colóquio Internacional que comemorou, em Lisboa, os 

200 anos da morte do poeta e matemático, numa das mais vivas comunicações aí 

apresentadas, chama a atenção para o facto de, apesar da sua obra ser reduzida, correrem 

«em seu nome produções alheias, e não figurarem inversamente, nas edições colectivas, 

originais (ou traduções) de sua pena», questões que tomam especial pertinência, por 

exemplo, na atribuição a José Anastácio da Cunha do poema AVoz_daRazão. Já Inocêncio 

põe em causa a autoria de um poema nunca tido em consideração no processo inquisitorial 

que se demorou nos aspectos perigosos da sua produção poética e que nunca alude sequer a 

esta composição, sem o arrojo formal da sua escrita, mas participando da «hbertinagem» de 

que foi acusado.O facto de os juízes não o terem atacado pela sua versão de I^Fajiatismeou 

Mahojn^J^ropJîète , tragédia de Voltaire, poderá ser esclarecido, no entender de Coimbra 

Martins, pela inclusão «da dedicatória ao papa, e a resposta em que Bento XIV, visivelmente 

lisonjeado, dá a Voltaire a sua benção», pormenores que adocicaram o julgamento sobre a 

tradução, pela máscara da habilidade francesa, muito conveniente para o contexto superficial, 

no rigor do estreito entendimento da Inquisição portuguesa, próprio de uma época em 

recessão intelectual. (12) 
O que, de facto, importa registar é que a tradução anónima que Filinto Elísio integra 

nas duas edições das suas obras poéticas é da autoria de José Anastácio da Cunha, e os 

suspiros de Ester são feitos da mesma alma e da mesma composição métrica da sua poesia, 

inovadora nas exclamações instantaneamente captadas, menos racionalizadas, e no 
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dodecassflabo que é a sua adaptação, no juízo de Coimbra Martins, «mais ao menos febz, do 
alexandnno francês, sobre cuja estrutura infalivelmente meditou ao 1er Molière, ao traduz, 
Racine e Voltaire» (13).Portanto, em 1817, vinte e dois anos antes da edição que Inocêncio 
fará da obra do poeta matemático, corria em papel impresso, desde Paris, a tradução da cena 
IV do acto I da « E s t o , de Racine, de autoria, não identificada, de José Anastácio da 
Cunha. Filinto valorizou-a, solidarizando-se, deste modo, com certa revolução da poesia 

portuguesa, pela mão do génio raciniano. 
' A tradução do «Monólogo da «Alzira» de Voltaire (Act.3° Scen.l*)» confirma, por 

sua vez uma unidade de estilo com a versão de Racine, seja pela novidade do verso, seja pela 

espontaneidade de desabafo, pesado de tanta emoção, volátil pelas interjeições e reticencias 

que fazem o poema deslizar, natural, sem perder a dignidade do tom trágico: 

Enfim, para nós foi!...Sou sua!...os votos 
Ouviu o templo enfim, e estão escritos 

Já lá no céu os nossos juramentos. 
Oh! tu, que me não deixas, oh! querida 
Ensanguentada, sombra! Oh! Sombra sempre 
Presente a meus sentidos lastimados! 
Caro amante, se podem minhas lágrimas, 
A perturbação minha, os meus remorsos 

Penetrar teu sepulcro, e à morada 
Chegar dos mortos!... (...) » (I4) 

Mais voluptuoso do que o menos suspirado monólogo de Voltaire, a quem o lente não 

hesitou em referir como grande benfeitor da Humanidade perante o Tnbnnal da 

InquisiçãoOS), primeiro de entre todos os seus enlevos estrangeiros - inocente, como Jaomto 

do Prado Coelho légitima» tal volúpia....e como se a volúpia alguma vez pudesse, nesse 

«Abraço», em eu já sou ,u e tu és eu, não o ser plenamente, com todo o corpo presented 6)-, 

este texto participa da pungência de outros poemas amorosos de José Anastácio que eantam 

a separação e o desencontro entre os amantes. 

No ano em que culmina o conflito entre o professor que dava umas aulas pouco 

apreciadas pelo grosso dos alunos, de uniforme militar, com o lente José Monteiro da Rocha, 
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imprime-se o Mafoma, sem declaração de tradutor, mas com um prefácio em que ele não se 

esconde, e como bem nota Coimbra Martins, «suprimida a outra parte do título disjuntivo (O 

Fanatismo, ou Maomé, o Profeta). Mas a sua versão já corria e a Inquisição há-de-lhe 

apanhar farrapos desse manuscrito. Se esta pubhcação data de 1785, na verdade, «a sua 

tradução de Maomé deve remontar a 1774», no contexto dos incentivos pombalinos ao 

teatro, e «ter-se-ia representado num teatro de Lisboa», tendo sido logo o texto cobiçado, 

entre outras versões, impressas e manuscritas, em prosa e em verso, da mesma tragédia, que 

juntamente viriam a correr e, em 1785, José Anastácio visaria porventura fazer impor uma 

versão digna da estatura adorada de Voltaire: 

« Fiz esta tradução há dez ou onze anos, muito à pressa, para se repre

sentar em um teatro particular, e com firme resolução de nunca a divul-

gar.Mas houve quem alcançou (não sei por que meio ou arte) uma có

pia dos primeiros dois actos, espúria e imperfeitíssima; e ajuntando-lhes 

três últimos (traduzidos não sei por quem), foi vender aos editores u-

miserável tradução do pobre Mahometl Um Mahomet travesti! O re

de que algumas pessoas, reconhecendo em semelhante obra muitos 

versos meus, ma atribuíssem toda, me fez ceder ao rogo dos editores, e 

lhes dei de presente esta minha tradução. (...)» (17) 

Para além do mais, estes reparos contribuem para a caracterização das traduções teatrais 
de dramaturgos franceses que, na sua grande parte, se pautavam por falta de rigor, 
convertendo frequentemente esta importante presença nas tais «macaquices francesas» que 
Almeida Garrett virá, na sua vontade restauradora, a lamentar (18). Esta tradução é 
admirável na correspondência efectiva de cada verso, tanto, e Coimbra Martins sublinha a sua 
destreza e arrojo formais, por entender melhor do que ninguém, na sua época, o segredo da 
cesura francesa, com a Uberdade que se aha perfeitamente às ideias que defende, como pela 
palpitação dos sentidos que vibra na sua língua. Se é verdade que o discurso em decassílabo 
não-estrófico, e até em verso branco, se inscreve nas nossas possibilidades arcádicas, reflecte 
eloquentemente um trabalho sobre a tirada do teatro clássico francês, exploratório do que 
virão a ser as virtualidades do verso de Castilho e os jogos seguros do verso junqueinano, 
ganha a batalha sobre os que hão-de acusar o alexandrino de, em língua portuguesa, ser 

os 
ma 
ceio 
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jacobino e alienante. A última fala de Zopiro na cena I do acto I reconhece e transfere, desde 

já, os grandes efeitos rimáticos e imagísticos do texto de Voltaire: 

ZOP. Tu queres que eu ao bárbaro 

a entregue? 
Que tão preciosa, nobre, e rara prenda 
Outra vez o enriqueça? Ah! quando o 
infame 
Com fraudolosa guerra nos persegue, 
Quando cativa, e assola toda a terra, 
Hade a maior belleza ser o premio 
Da sua infernal furia?_ Nesta idade, 
No fim da vida, torpes pensamentos 
A invejalla a Mafoma me não movem; 
Que este coração triste, e amortecido, 
Que os anos congelado tem, não pôde 
Sentir o fogo de hum desejo insano. 
Mas ou por ser da formosura próprio 
Forçar-nos a adoralla em todo o tempo, 
Ou por querer na falta dos meus filhos 
Dissipar as angustias, que me cercão; 
Não sei, Fanor, não sei porque motivo 
O amor, que tenho a essa desditosa, 
Enche o vão horroroso, que deixara 
Nesta alma absorta aquella cruel perda. 
Em fim, seja fraqueza, ou razão seja, 
Não posso vêla no poder de hum mons

tro, 
Fabricador de abomináveis erros. 
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Quando não traduz simetricamente «Tu veux que d'un si cher et si noble trésor I Ses 

criminelles mains s'enrichissent encor?» e faz corresponder «trésor» a «prenda» e 

«criminelles mains» a «infame», de resto isolado num único verso de evidente ênfase, 

revela eficácia, ainda que ao conquistador se adeque mais o tesouro e o gesto assassino 

do que as soluções encontradas, menos sugestivas. A tónica da ternura feminina que 

destoa da brutalidade de Mafoma é também mais intensa no verso francês do que na 

simplificadora formulação do lente: 

« (•••) 

Lorsque son bras enchaîne et ravage la terre, 

Les plus tendres appas brigueront sa faveur 

Et la beauté sera le prix de la fureur! 

( - ) » 

Voltaire opõe à quase anatomia do feroz guerreiro, - mãos criminosas, braços 
destrutivos, sem cabeça, sem coração, só força e movimento destrutivos -, as delícias 
minuciosas, interiores, «les tendres appas», a sensualidade fina dos «transports», a beleza 
substantiva e abstracta, para além já da mulher, «a maior beleza» de José Anastácio, assim 
reduzida à «infernal fúria», empolada em relação à simples e logo mais contundente «fureur» 
do dramaturgo francês, mesmo aceitando que a adjectivação proporcionou simetria em 
relação ao desdobramento anterior . É igualmente duvidosa a correspondência de «Que este 
coração triste, e amortecido, / Que os annos congelado tem, não pode / Sentir o fogo de hum 
desejo insano.», ainda que o efeito da antítese fique garantido, a «Ce coeur triste et flétri que 
les ans ont glacé I Ne peut sentir les feux d'un désir insensé»; o particípio «congelado» é 
insuportavelmente material para se aplicar a «un coeur glacé», reanimado pelos «feux», 
ardores, porventura significativamente plurais, sobretudo para um velho . Da mesma forma, 
«cette nuit de douleurs qui vient m'envelopper» não se realiza satisfatoriamente em 
«angustias, que me cercão», solução menos subtil e menos interior. No entanto, o primeiro 
Acto encontra-se, na globalidade, rigorosamente traduzido, verso a verso, emprestando à 
indignação de Zopire a mesma veemência da personagem de Voltaire, vertical e inalterável 
perante a ambição desmedida de Ornar, igualmente bem delineado nos seus matizes 
psicológicos de político que traiu as justas causas do passado para se juntar aos mais fortes, 
que não pode vencer (20). 
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No Acto II, afigura-se interessante constatar que o substantivo depreciativo 

«cabale» é simplesmente eliminado, quando José Anastácio não se permitiria perder uma 

tão forte sugestão do dramaturgo francês, mais livre na escolha de palavras porventura 

malditas: por um lado, cabala aproximar-se-ia perigosamente de conspiração e essas 

coisas, em Portugal, convinha nem sequer saber-se que existiam, que já tinham existido, 

e sobretudo, como mação, que hoje sabemos que o lente era, - o «Elogio ao Marquês de 

Pombal» encerra esse saber que se veio a decifrar igualmente em alguma 

correspondência entre José Anastácio e a sua Margarida (21) -, iludia o termo e afastava 

as suspeições: 

«( . . . ) 

OMAR 

(...) 

Nous faisons retentir à ce peuple agité 
Les noms sacrés de Dieu, de paix, de liberté. 
De Zopire éperdu la cabale impuissante 
Vomit en vain les feux de sa rage expirante. 
Au milieu de leurs cris, le front calme et serein, 
Mahomet marche en maître et T olive à la main: 

La trêve est publiée, et le voici lui-même. 
(...)» 

cf. 
« OSMAR 

(...) 

Nós o Povo movemos.Repetindo 
De Deos, da Paz, da Uberdade, os 

nomes. 
Zopiro consternado, e os seus sequazes 
Em vão 'stão vomitando lavaredas 
De raiva, quasi já de todo extinctas. 
Entre os clamores destes vis, Mafoma 
Com aspecto sereno vai passando 
Como Monarca, hum ramo de oli-
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veira 
Leva na mão; as tregoas publicadas 

Estão já; e eis-aqui Mafoma mesmo. 

(22) 

O tratamento por «tu» de Palmira a Mafoma não corresponde, nesta tradução, ao 

«vouvoiement» do texto de Voltaire, aliás bilateral. Ainda que fosse aceitável que o monarca 

tratasse a sua prisioneira, mesmo estimada, por tu, resulta estranho ouvir Palmira a dirigir-se 

ao seu «Senhor» com a familiaridade de tal trato: 

Senhor, desculpa a sua impaciência, 

Criados junto a ti na nossa infância 

Do mesmo esp'rito somos animados. 

Tristes dias assas passado tenho 

Emprizão dura, de ti longe, e delle. 

E agora, quando o pranto nos meus 

olhos 
Principiava apenas a enxugar-se 
Queres entristecer tão feliz hora? 

cf. 

« (•••) 

Ah! seigneur! pardonnez à son impatience. 
Élevés près de vous dans notre tendre enfance, 
Les mêmes sentiments nous animent tous deux: 
Hélas! mes tristes jours sont assez malheureux! 
Loin de vous, loin de lui, j^ai langui prisonnière, 
Mes yeux de pleurs noyés s'ouvraient à la lumière: 
Empoisonneriez-vous Y instant de mon bonheur? 

(...)» (23) 
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Se, de facto, o poder sugestivo de tf ai langui prisonnière», no contexto da criança 

que cresce até se fazer mulher, e que aqui, pelo contrário, «definha» no cativeiro, se perde, 

apagando-se, da mesma forma, a sugestão do negro, do luto, por oposição aos olhos, até aí 

cerrados pelo choro, que se abrem à luz, à esperança, é, contudo imperdoável que a imagem 

do veneno que mata o instante de felicidade não tenha passado para a tradução, de tal modo 

ela garante a coerência dos acontecimentos posteriores na tragédia; é, concretamente pelo 

veneno que Mafoma tornará impossível a sua felicidade, assassinando-lhe o amado, afinal 

irmão, realidade que pela metáfora a própria Palmira prenuncia, sem o poder saber, numa 

genial sobreposição. 
Neste segundo Acto, na cena V, o tradutor evita escrever «tirano do teu país», de resto 

«junção de mentira e de ousadia», - « Assemblage inoui de mensonge et d audace, / Tyran de 

ton pays, ...» -, logo a seguir qualificado de ambicioso e manipulador, vícios tantas vezes 

atribuido's ao despótico Marquês de Pombal, admirador do matemático e venerado por este. 

Assim, desvia possíveis aproximações com a realidade portuguesa: 

« ( - ) 
Símbolo da mentira, e da ouzadia, 
Perseguidor da pátria, desta sorte 

Nos 

Nos dás a paz, e hum Deos nos an-

nuncias? 
(...)» (24) 

Nesta mesma cena, é curiosa a tradução dos versos « Sous un roi, sous un Dieu, je 
viens la réunir; / Et, pour la rendre illustre, il faut l'asservir», referindo-se Mahomet à sua 
pátria, por «Sujeitalla a hum só Rei, a hum só Deos quero; / Para a illustrar he força 
cativalla.»; numa clara referência à ilustração pombalina, o poeta legitima a acção repressiva, 
iste é «cativante» do Marquês, que visava a centralização monárquica, um único rei, sem 
Távoras reinantes (25). Tanto mais que Mafoma encarna os excessos de um clero prepotente, 
que se aha frequentemente à grande aristocracia para ameaçar a soberania régia, com uma 
falsa religiosidade que vem a ser política conspirativa. Por isso, quando Zopiro se insurge 
contra Mafoma, prefere, em português, o verbo pregar, arma mais específica da peçonha 
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eclesiástica, associado ao delicadíssimo verbo «profetizar», do que o vago verbo 
«enseigner», certamente muito digno para o ilustrado e ilustrador lente da cátedra de 

geometria.(26) 
Rigoroso na transmissão da mensagem final do profeta diabólico, «Mon empire est 

détruit si l'homme est reconnu», divisa, afinal, de todas as religiões que se confundem 

excessivamente com a governação dos povos, escravizando-os fundamentalmente pela 

ignorância, o tradutor de Le Fanatisme ou Mahomet le prophète é inconfundivelmente o 

poeta de A Voz da Razão, avançando geometricamente as suas dúvidas em relação a um 

Deus que mais parecia o Pina Manique do universo e que, estranho princípio do bem, tinha 

feito a virtude tão custosa e o pecado irresistivelmente saboroso . Confessada ao Tribunal da 

Inquisição a sua tendência para a luxúria, dessa mesma que há-de, graças a Deus, envenenar 

as Folhas Caídas de Almeida Garrett, restava a mais este exemplo, por excelência, da 

intelligentsia portuguesa enterrar-se vivo na reclusão dos, apesar de tudo benévolos, 

oratorianos em Lisboa, feito mestre de meninos. 

Nunca mais Coimbra viu o seu uniforme honrar, melhor do que a estafada e plagiária borla e 

capelo, o pensamento criador; jamais Valença do Minho pôde ser cantada, vivo seio de 

estrangeirados, bucólica Paris ou Londres, alcova comovente de amor clandestino e puro, nos 

inéditos beijos, «Abraço», «Despedida», de outrora. «Deísta, tolerantista, indiferentista», 

conforme constou da sentença inquisitoritorial, depois de o lente, frente aos teólogos, se ter 

feito passar por Candide, ultrapassado pela complexidade das ideias que defendera, pronunciou 

as soas famous last words em Francês e em Inglês, pátrias desses sonhos de humanidade que o 

dilaceravam mais do que o consolavam, em Portugal. Margarida já há muito tomara para si o 

destino trágico de Ester. 
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î TV n 223 AQUÍ O autor 

transcreve as «rnscripções travadas com camo e unta fiun , ^ ^ ^ 

século: 

tolado Slantropo ^ - - T ^ n a d o m i M ç â o c e — ) , esp«o de 
e às barbaras princas utitaadas por Ingleses e nsp ^ 

veraneia flembre-se a v e n c i a depreciativa ^ — ^ l i » dos Povos n„ 

vangélicas; (...) »• 
• Ho de Valença» in An^áçio_^a_OmhiJmi-i787_o 

<( ( - } „ 9 buraca de José Anastácio, adiada para a con-

n ^ s p e . o s c n s ^ e s ^ d e o n . x o n r n n d o . o n d e o n t r a ^ , — ^ 

^ o de « Anastaoo, ^ . certo ^ « " ^ ^ , , „ , . 
mento de militares - prático, esquemático e dectstvo -, a geral falta 

^ c i d a d e e abeatice dos naturais. (, > ^ o p o r t i m a m m l e œ l e t e ad„ 
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concilia no seu discurso sugestivamente intitulado «José Anastácio da Cunha: Heterodoxa e Poesia», a 
simplicidade necessária de quem fala sobre poesia a geómetras e o rigor, mais o interesse de quem define os 
trilhos de uma qualquer futura investigação sobre a obra poética do autor, realmente ainda por fazer, como bem 
salienta o eminente Professor de Coimbra. Educado na ortodoxia, Anastácio da Cunha viria a evoluir, no âmbito 
do círculo estrangeirado dos militares de Valença do Minho, no sentido de um «deísmo naturalista que se sente 
autorizado a uma concepção de amor intensamente vivido, como o supremo bem da existência, à margem da 
moral ou da lei, e expresso com pujante espontaneidade numa linguagem dehberadamente alheia aos comedidos 
e pudibundos véus metafóricos da tradição lírica portuguesa.» A ironia racionalista de Voltaire e o naturismo 
de Rousseau transformam a sua fé num deísmo vago, a paixão livre de Sterne hberta o poeta da moral católica, 
Young acrescenta a noite romântica à luminosidade neoclássica, Gessner moderniza o pastoralismo barroco e 
Shakespeare abalava definitivamente o convencionalismo das personagens clássicas.Vide EmHcjneMgejnaJose 
Anastácio da Cunha, 7 de Outubro de 1987, Coimbra, Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, pp.33 -54. 
Tanto Aquilino Ribeiro, na obra supracitada, sobretudo nos capítulos I e II, descreve a especificidade moral 

e intelectual da praça de Valença do Minho, como João Pedro Ferro, em O Processo de José Anastácio da Cunha, 
Lisboa Palas Editores, 1987, no seu prefácio, ou ainda Hernâni Cidade, em A_Oto^t iça^o_DrJose 
A n ^ r i o d, Cunha con, um Estudo sobre o Anglo-Germanismo nos T^oto-Românticoslojtmaieses, Coimbra, 
imprensa da Universidade, 1930, no capítulo VI, reflectem quanto ao efeito dessa particular convivência sobre a 
formação do poeta. À maneira de conclusão sobre este tópico, Coimbra Martins afirma, na página 169 da sua 
comunicação : « (...) Alexandre de Gusmão estrangeira-se em Paris.Vemey em Itália. Sebastião de Carvalho em 
Londres ou Viena.A singularidade do caso é esta: José Anastácio estrangeirou-se, ou declarou-se como tal, em 

Valença do Minho. (...)» 
Quando o Marquês de Pombal quis enviar alguns especialistas para evoluírem no estrangeiro, o tenente -

- general Francisco Maclean terá dito que não merecia a pena que José Anastácio da Cunha fosse, porquanto 
nenhum mestre lá fora lhe ensinaria mais do que o que ele já sabia, de tal forma este militar era excepcional. 
Aquilino Ribeiro, na página 139 da sua obra dedicada ao poeta, cita uma carta do Marquês de Pombal dirigida 
ao Bispo Reitor Reformador em que este elogio é feito ao futuro lente :« O dito militar é tão eminente na 
ciência matemática que, tendo-o eu destinado para ir a Alemanha aperfeiçoar-se com o marechal-general, que 
me pedira dois ou três moços portugueses para os fazer completos, representou-me o tenente-general Franctsco 
Maclean que não o mandasse, porque êle sabia mais que os marechais dos exércitos da França, de Inglaterra e 
de Alemanha, e que é um daqueles homens raros que nas nações cultas costumam aparecer.» 

(4) Inocêncio, na página 226 do tomo IV do seu <<m^onMÍom^^ço?mtm^ ed. cit., nota que «a 

ternura filial de José Anastácio, e o receio de deixal-a ao desamparo, foram as causas que o impediram de ceder 

aos convites e instancias que algumas Universidades da Europa lhe dirigiram por vezes, offerecendo-lhes 

vantajosos partidos, no intento de atttrahirem a si um homem tão benemérito, cuja sciencia era mais acatada 

entre os extranhos, que entre os seus compatriotas.» 
A difícil mserção de José Anastácio na Universidade de Coimbra, seja por os alunos não compreenderem as 

suas aulas, -os antigos ditados dos «magister dixit», sem raciocínio e estudo convocados pelo lente, eram mais 
confortáveis.., , seja pelos colegas para quem o brilhantismo do militar, associado a um grande orgulho e 
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Pacffidade, mono mediocre, era nma ameaça para as p e r s o n a l * e « * £ ~ ■ 

alianças. Se Monteio da Rocha, que vexo, aliás, a ser da convenientemente 
„ da «Viraderra», . o o e —  — = * £ - * £ * ^ 
pesou sobre o promissor matemático, não teve nunca o mento de intervir 

—r ~ *rr.*rrr:. rjLZ .̂'.—

1898. 

179 m nhserva auanto às suas NotiçjajLU^^ 
(5) Coimbra Martins, no artigo supracitado, pp.172173, observa quanto 

publicadas por Joel Serrão: 

" ( '"} •  H. nais superficial e um juízo sumário sobre a cultura ( ou incultura) portuguesa.Dema

Sensivelmente escritas em Frances, expressão Necessidades, 

c e — atender a ,  esias « i ^ i ^ i  ^ ^ m a s „ isso 
depois da experiência aviltante dos interrogatórios oWanas ta . * ^ fc m f c > 

mesm„ mais patetrco, apUcado a  racronaHsta a qaem o s ,  * « ~ ^ _ , , _ , nao nm 
.a.iams.doconnscados.ema.saneMoaprobidade.aexceieno. « . . « ° " ^ ' o ^ 

docmmento vago, sem a exposico geomeKica rpre catena  ' « ^ 1 — . atinai sottario, qne 

r ~ — — de * os » - * . — - - - — » *■ -
tudo, mas por desespero e, de algum modo, insubrmssao. 

■>A « Qfi 111 oferecese no contexto do «Auto de Sequestro feyto nos 
( « N a o n r a d e ^ P e d r o P e r r o s n p m c ^ ^ ^ 1 ^  «  «noteca, redieada de Vieira, 
bens do Confiscado Joze Anastacro», a Irsta dos livros q 
NCTrt„n, S f c « , Homero, Steme.Voite, < * £  » £ * ■  £ £ £ .  ^ » «ma 

r r r r r j r r r r : _ F^ _ «m. « * 
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refenndo-se à filha, que se encontrava doente:« (...) eu lhe entregue! os livros, e ella lhe faz smceros 

agradecnnentos de concurrer tanto para a sua consolação: ella me drz ficou encantada com o Drama de Voltarre, 

e com a Tragedia Bourgeoise; e que cada hum para ella, tem hum grande merecimento (...) ».Era grande a 

afeição da menina pelo professor com quem traduzxa a bela Ç m J ^ ^ ^ ^ m o de Alexander Pope. O 

poeta derxou-nos traduções de, entre outros, Horácro, Vergflro, Mnton, Pope, Shakespeare, Racrne, 

Montesquieu, Vache e Voltaire. 

(7) ELÍSIO Filinto, Obras Completas, Paris, Na officina de A.Bobée, 1817, tomo III, pp. 231-233. 
No espóho de Almada Garrettt, guardado nos Reservados da Biblioteca Geral da Universidade de Cormbra, 

- informação que, de resto, a Professora Ofélia Parva Monteiro dá na sua tese de doutoramento, A^onnacãode 

^ ^ G ^ m ^ m m ^ - C ^ ^ o , Coimbra, Centro de Estudos Românicos, 1971, vol.l, p.148-, encontra-

se um conjunto de «Poesias de José Anastasio da Cunha colligidas por João Baptista de Almeida Garrett, Porto, 

1820» que contém quatro sonetos inéditos do poeta e observa na «Advertência» que os seus versos andam 

«drspersos, estropeados, por murtas Corantes mãos», comprometendo-se a pôr «peito em conservalos o melhor 

que souber, e possa», apesar de não os considerar de elevado merecimento . 

(8) CIDADE, Hernâni, A Ohrn Poética do T> Tose Anastácio da Cunha ..,, ed. cit., pp. 131-132. 

(9) Hernam Crdade afirma, na págma CXXXIX do seu Estudo, que a sua edição «abrange as composições 

publicadas por Inocêncio Francisco da Silva (...) e ainda as que encerra o manuscnto de João BapUsta Vrerra 

Godinho, exrstente na Biblioteca Murncrpal do Porto onde tem o n" 678» e mforma que Vieira Godmho for 

«camarada na guarnição de Valença e muno dado a coleccionar versos».Adverte, mais adrante, igualmente, que 

exclui a tradução da tragédra de Voltarre - Mahomet - «demasiado extensa e destituída de significação especral 

para que valesse a pena inseri-la.» o 

Camilo Castelo Branco, nas suas N m t e j ^ e j m ^ o ^ ^ n 9 dC 

Setembro, Porto / Braga, 1874, pp.51-53, descreve o destino deste manuscnto, que o próprro Carmlo comprou 

em Lrsboa em 1872, depois de ter feito parte da brblioteca do Conde de Lmhares, e de ter srdo vendrdo pelos 

herdeiros do mnsconsulto Pereua de Sousa. Foram, finalmente, parar ao «pantheon mars digno que lhe pocha 

occasionar (...): esta na livraria do snr.vrsconde de Azevedo, no Porto.» Na Biblioteca Municipal do Porto, os 

Reservados integram, de facto, o Fundo Azevedo. 

(10) Nas entradas do .D^omiom^m^imm^ referentes a José Anastácio da Cunha, no tomo 
IV e a Francisco Manuel do Nascimento, no tomo II, não se relaciona a tradução do excerto de Esther, mclusa 
no'tomo III das obras de Frlmto Elísio, com a mesmísshna tradução que o próprio Inocêncio integrou na edrçao 
que fez das composées poéticas de José Anastácio. Quando, na página 453 do tomo n, da sua obra, Inocêncio 
resume o conteúdo de cada volume de poesias de Filinto, nem sequer se refere à tradução do excerto da Esther de 
Racine, e, a propósito de José Anastácio, no tomo IV, dá relevo à sua tradução do Mafoma_ de Votai* mas 
nada diz quanto à tradução destes versos franceses. 

(11) MARTINS, António Coimbra, in pp. cit., p.159: 
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« (...) 
Inocêncio e Cidade não incluíram, nas edições que promoveram, a tradução da tragédia Maomé. 

Não pode deixar de haver dúvidas, porém: o processo refere-se a este trabalho; e o texto que figura 
no manuscrito Vieira Godinho é, salvo variantes de pouca monta, o que foi impresso em 1785, com 
prefácio do poeta-matemático que, sem assinar, não se encobre. Outras versões existem, impressas e 
manuscritos em prosa e em verso, e só o destino desta tragédia em Portugal mereceria estudo te per 

si. 
Inocêncio variou quanto à atribuição.Cidade pretextou que a peça «era demasiado longa e destituí

da de significação especiab>. É justamente o que não lhe falta, embora os juízes não tenham atacado, 
com base nesta tradução, quando se horrorizaram com a de outros poemas ou fragmentos muito me
nos insidiosos.Pode ser que a dedicatória ao papa, e a resposta em que Bento XIV, visivelmente lison
jeado, dá a Voltaire a sua benção, expliquem este comedimento. Na edição de 1785, figuram como pe
ças liminares, além do prólogo anónimo de José Anastácio, a famosa dedicatória de Voltaire, a respos
ta do papa, e o agradecimento posterior do filósofo. (...)» 

(12) A partir das traduções do Universal prayer de Pope e da Prière de Voltaire, alvos privilegiados dos teólogos 
inquisitoriais de entre todas as composições poéticas de José Anastácio, Coimbra Martins, no estudo acima 
referido, na página 166, conclui acerca da autoria tão discutida do poema célebre A Voz da Razão: 

« (-) 
Impossível não reconhecer, nesta negação das penas eternas, a ideia principal da primeira parte <T 

A Voz da Razão, o que constitui argumento em favor da atribuição de José Anastácio.Não decisivo, 
todavia, porquanto negação tal se tornara frequente nos «filósofos», como a própria negação da e-
ternidade, tema do famoso poema de Bocage, Pavorosa Ilusão da Eternidade, em que a Inquisição, 
ao chegar o tempo de estrouto poeto responder ao «misericordioso» tribunal, mais uma vez se dete
ria com horror, como perante perigosíssima heresia. (...)» 

É sabido que Inocêncio afasta a possibilidade desta atribuição, na página 223 do tomo IV do seu 
« Diccionario». porque « não se descobre em parte alguma do referido processo o mínimo vestigio, allusão, ou 

referencia por mais remota que seja à intitulada Voz da Razão, ao passo que n elle se encontram até alguns 
escassos fragmentos que lhe foram apprehendidos da versão que fizera da tragedia Mahomet de Voltaire, 
impressa annos depois em Lisboa.» E continua: « Esto notobilissima omissão é para mim, e tenho que será para 
todos, argumento inconcluso, que destruindo pela raiz a opinião vulgarmente propalada desde muitos annos, que 
julgou achar n aquelle escripto a causa da perseguição movida a seu pretenso auctor, (...)». Hernâni Cidade não 
ousa, por seu lado, ajuizar nada de muito seguro, neste partcular, limitondo-se a aproximar, na página CXXrV 
do seu Estudo, outras poesias a esto, do ponto de visto temático. 

(13) Nas páginas 160, 161, 170 e 171 da comunicação supracitada, Coimbra Martins debruça-se sobre as 
características métricas da poesia de José Anastácio, salientando a novidade do não estrófico, do verso raro, da 
aproximação da oitava romântica e o ensaio do que parece ser o «novo dodecassOabo que começa a penetrar na 
poesia portuguesa». Quanto às suas traduções do francês, «é notável o uso, pelo poeta-matemático, do 
octossílabo, e a relativa mestria com que o escande, procurando articulá-lo mediante dois tetrassílabos com 
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cesura a meio Aliás a cesura, quer no octossílabo, quer no dodecassílabo, como aparece em José Anastácio, 6 de 

mdrscutível modelo francês. O estrangeirado de Valença terá sulo o poeta português do seu tempo, que melhor 

entendeu o segredo da cesura francesa, e a praticou. (...)» 

Hernâni Cidade, no estudo que acompanha a edição desta obra poética, analisa também as «Influências 

anglo-germânicas na métrica» mas muito fugazmente, encontrando afinidades de gosto entre a Marquesa de 

Alorna e o lente que nunca, na realidade, puderam partilhar o seu entusiasmo pela poesia inglesa.A fundo, este 

trabalho está ainda por fazer. 

(14) CIDADE, Hernâni, A nhn, Pnética do Drjosé Anastácio da Cunha.... ed. cit., pp. 162 -163, «Monólogo da 

Alzira de Voltaire». 

(15) FERRO, João Pedro, op^cit, p.186. O «In Genere» do processo inclui as seguintes declarações feitas por 

José Anastácio perante o Inquisidor: 

« (...) 
Dice que especialmente de Vultaire, vendo nas suas obras o zello com que elle quena estabelecer que 

todos p... Homens reconhecessem hum Deos, se amassem mutuamente, e vivessenm todos como Irma-

ons sem se perseguirem, deixando a cada hum a Uberdade de pensar em matérias de Religião, e pelo 

mais que também queria estabelecer a respeito da administração da Justiça, e muitos objectos de poli

tica todosa entereçantes ao género Humano, esteve persuadido que este por tudo isto, lhe devia muito, 

e que era delle hum grande Bemfeitor, e que a respeito dos outros se não lembra de ter feito o mesmo 

Juizo, (...)». 

(16) COELHO Jacinto do Prado, «O Amor em José Anastácio da Cunha: A Volúpia Inocente», in Probleinátiça 
da História Literária, Lisboa, Ediçõeas Ática, colecção Ensaio, s/d, pp.147-153. Apesar de o ilustre ensaísta 
enaltecer o mérito poético de Anastácio da Cunha, ressalvando todavia que não se trata de «um poeta de 
primeira água, demasiado possuído pelos sentimentos imediatos para os depurar na realização estética dos 
poemas» é ainda prisioneiro de preconceitos como aquele de que enferma a noção de «amor camab>, quase que 
ineditamente explorada por esta poesia, dado que «a lírica portuguesa mantivera quase sempre uma casta reserva 
em relação» a um erotismo a que Prado Coelho se refere só com eufemismos, como «febre do amor» e a «volúpia 
do aniquilamento»... No essencial, aquele investigador faz justiça à força inovadora do poeta, dizendo que «pela 
primeira vez na história da poesia portuguesa, tem o leitor a impressão de que o pensamento se desdobra, 
incerto vagabundo, à medida que o poeta vai registando as toscas palavras que lhe brotam do pexto.(...)». 

Ainda não é, na verdade, a poesia erótica de um David Mourão-Ferreira, mas é delicioso pensar que quando 
José Anastácio da Cunha ousava amar assim em verso, Bocage era ainda pequenino. A sugestão do «gentil 
Pmheiro Manso», debaixo de cuja sombra «já gozei, já gozei mais que descanso...», exaltando o grande amor por 
Margarida cujo nome escreve nesse tronco, sem contradição nenhuma entre esse gozo e o grande respeito por 
ela confere uma rara, para a época,estatura humana e moral ao poeta.Se ele canta o corpo e o clímax em que as 
formas felizes se conjugam, José Anastácio da Cunha dedica hinos à Mulher, já não deusa da virgindade, só 
excelsa sem invólucro carnal, mas amante: a «Noite sem sono» de amor livre, sem «vis prisões», «num sempre 
estreito amante, eterno abraço»; «O Abraço» com os peitos um no outro esculpidos, os rostos chegados - há 
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muita geometria nesta poesia - , e mais que tudo, «A alma começa a conhecer que existe, / Que até agora sabia 
só que amava»; «A Despedida» com o desespero de «Deus! que será de quem como nós ama?»e uma alma que 
governa dois corpos obrigada a partir-se; a recuperação do sexo feminino, pela mão de Otway, «Mulher! amável 
dom, que a natureza / Ao homem deu, para aperfeiçoa-lo! / Brutos sem vós seríamos», e no quadro de Eva que 
isola na vasta e complexa obra de Milton; a Ode dos «dois finos amantes / Mortos ambos de um tal corte; / E os 
golpes penetrantes / Desta casta morte ATanto lhe agradarem, / Que para mais morrer ressuscitaram», livres e de 
consciência tão feliz que combatem o Deus austero de A Voz da Razão com a interrogação: 

«Porque razão a virtude 

Borrifaste de amargura 
E ao vício pelo contrário 
Uniste tanta doçura?» 

(17) Traduccão do Mafoma de Mr. de Voltaire, Lisboa, Na Officina da Academia Real das Sciencias, Anno 

MDCCLXXXV, Com licença da Real Mesa Censória. O «Prologo do Traductor» ocupa a página 5 e a «Carta de 

Mr. de Voltaire ao Papa Bened .XIV» e a «Resposta do Benedicto XIV a Mr. de Voltaire» encontram-se nas 

páginas 6 e 7. 

(18) GARRETT, Almeida, Obras Completas. Lisboa, Empreza da Historia de Portugal, 1904, Um Auto de Gil 

Vicente. «Introducção», pp.627-631. 

(19) confrontar as páginas 31 e 32 da Traduccão do Mafoma de Mr. de Voltaire, ed. cit., com a página 235 de Le 

Fanatisme ou Mahomet le Prophète, tragédia incluída no «tome premiere do Théâtre de Voltaire. Paris, Librairie 

Gamier Frères, s/ d. 

(20) Théâtre de Voltaire, éd. cit., p.228: 

« CO 
ZOPIRE 

Tu veux qu'à ce barbare elle soit accordée? 
Tu veux que d'un si cher et si noble trésor 
Ses criminelles mains s'enrichissent encore? 
Quoiilorsqu'il nous apporte et la fraude et la guerre, 
Lorsque son bras enchaîne et ravage la terre, 
Les plus tendres appas brigueront sa faveur, 
Et la beauté sera le prix de la fureur! 
Ce n'est pas qu'à mon âge, aux bornes de ma vie, 
Je porte à Mahomet une honteuse envie: 
Ce coeur triste et flétri que les ans ont glacé 
Ne peut sentir les feux d'un désir insensé. 
Mais soit qu' en tous les temps un objet né pour plaire 
Arrache de nos voeux l'hommage involontaire; 
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Soit que, privé d'enfants, je cherche à dissiper 
Cette nuit de douleurs qui vient m'envelopper; 
Je ne sais quel penchant pour cette infortunée 
Remplit le vide affreux de mon âme étonnée. 
Soit faiblesse ou raison, je ne puis sans horreur 
La voir aux mains d'un monstre, artisan de l'erreur. 

(21) MARTINS, Antonio Coimbra, op. cit., p. 169: 
« (...) Indubitável! Quando Margarida escreve «Santo Ofício», é em alfabeto maçónico.Quem lho teria 

ensinado, senão José Anastácio? Daí uma forte probabilidade: o matemático-poeta era talvez pedreiro-
-livre.Talvez a filiação na Ordem fosse mais um laço - e o mais forte dos laços - entre ele e os oficiais 

estrangeiros. 
Sendo assim, o deísmo, o tolerantismo de José Anastácio, apareceriam sobre nova base, de que a 

Inquisição - pelo menos declaradamente - não suspeitou.Não atinou com os «sinais cabalísticos».Os in

terrogatórios não mencionam uma só vez a franco-maçonaria. Mas agora vemos melhor que o maço, 

com que o marquês de PombaL na alegoria que analisámos, esmaga a serpente alada e dentada, pode 

ter um significado simbólico muito importante. (...) » 
Também João Pedro Ferro, in op. cit., pp. 28 e 29, ao transcrever a carta de Margarida para José 

Anastácio, afirma, em nota, que se «trata do primeiro documento conhecido para Portugal em que se utiliza o 
alfabeto maçonico.E esta é uma prova concreta, visto que não havia certezas de que José Anastácio fosse maçon 
(...)». 

O poema «Elogio ao Marquez de Pombab> surge na página 79 da edição de Hernâni Cidade, e a 
controversa personalidade é aqui subida à condição de Hércules que liberta o mundo da serpente chupando «a 

terra, o ouro, o sangue às gentes», «Luso Bemfeitor e Pai de todo o Mundo». 

(22) Théâtre de Voltaire, ed cit., P.238, Acto II, cena II. cf. Traduçcão do Mafoma de Mr. deVc-ltaire...,ed. cit., 

p.38. 

(23)Théâtre de Voltaire, ed cit., Acto II, cena III, p.238. cf. Traduçcjo do Mafoma de Mr.de Voltaire... , ed. cit., 

p.39. 

(24)Théâtre de Voltaire, ed cit., p. 238. .Quando Palmire, nesta cena III do Acto II, pergunta a Mahomet 
«Empoisoinneriez-vous l'instant de mon bonheur ?», não pode saber que, posteriormente, ele vai mandar que 
envenenem Séide, garantindo ao mesmo tempo que este mate Zopire, o que Séide vai realizar, mostrando logo a 
seguir sinais de indisposição. No Acto IV, cena I, Mahomet pergunta a Omar: 

« (•••) 
Préparons donc le reste.il faut que dans une heure 
On nous traîne au supplice ou que Zopire meure. 
S'il meurt, c'en est assez; tout ce peuple éperdu 
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Adorera mon Dieu qui m'aura défendu. 
Voilà le premier pas; mais sitôt que Séide 
Aura rougi ses mains de ce grand homicide, 
Réponds-tu qu'au trépas Séide soit livré? 
Réponds-tu du poison qui lui fut préparé? 

(•••) » 

No Acto V, CENA II, Omar diz a Mahomet: 

« (-) 
Séide va le suivre, et son trépas commence. 
J'ai détruit l'instrument qu'employa ta vengeance. 
Tu sais que dans son sang ses mains ont fait couler 
Le poison qu'en sa coupe on avai su mêler. 
Le châtiment sur lui tombait avant le crime; 
Et tandis qu'à l'autel il traînait sa victime, 
Tandis qu' au sein d'un père il enfonçait son bras, 
Dans ses veines, lui-même, il portait son trépas. 
Il est dans la prison et bientôt il expire. 
Cependant en ces lieux j'ai fait garder Palmire. 
Palmire à tes desseins va même encore servir: 
Croyant sauver Séide, elle va V obéir. 

(...)». 

(25) Théâtre de Voltaire. Acte II, scène V, p.241: 

« (-.) 
ZOPIRE 

Je rougis pour toi seul, pour toi dont l'artifice 
A traîné ta patrie au bord du précipice; 
Pour toi de qui la main sème ici les forfaits, 
Et fait naître la guerre au milieu de la paix. 
Ton nom seul parmi nous divise les familles, 
Les époux, les parents, les mères et les filles; 
Et la trêve pour toi n est qu'un moyen nouveau 
Pour venir dans nos coeurs enfoncer le couteau. 
La discorde civile est partout sur ta trace. 
Assemblage inoui de mensonge et d'audace, 
Tyran de ton pays, est-ce ainsi qu'en ce heu 
Tu viens donner la paix et m'annoncer un Dieu? 

MAHOMET 

(...) 
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Je viens après mille ans changer ces lois grossières: 
J'apporte un joug plus noble aux nations entières; 
T abolis les faux dieux; et mon culte épuré 
De ma grandeur naissante est le premier degré. 
Ne me reproche point de tromper ma patrie; 
Je détruis sa faiblesse et son idolâtrie: 
Sous un roi, sous un Dieu, je viens la réunir; 
Et, pour la rendre illustre, il faut l'asservir. 

(...) » 

cf. 
Trarinccão do M"f™™ de. Mr. de Voltaire, éd. cit.,Acto II, cena V: 

« (-) 
ZOPIRO 

O pejo meu causão-mo só teus 

vicios, 
Causa-mo a aleivozia, com que a Pátria 
Na borda posto tens do precipício; 
Sim, causas-mo só tu, que de maldades 
Enches esta Cidade, e que no seio 
Da paz vieste introduzir a guerra, 
Desune o nome teu nossas familias, 
As esposas, parentes, Mais, e filhos; 
São para ti as tregoas novo meio 
De nos abrir o peito c'hum cutello. 

Sempre a civil discórdia te acompa

nha; 
Symbolo da mentira,e da ouzadia, 
Perseguidor da pátria, desta sorte 

Nos 

Nos dás a paz, e hum Deos nos an-

nuncias? 

MAFOMA 

(...) 
De mil annos no fim venho emendallas. 
Mais nobre jugo ao Mundo todo of-

fereço, 
Desterro os falsos Deoses; na pureza 
Do culto meu fundo a grandeza minha. 
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Não me crimines de enganai a Pátria; 
Os erros seus destruo, e idolatria. 
Sujeitalla a hum só Rei, a hum só 

Deos quero; 
Para a illustrar he força cativalla. 

(...) » 

(26) Théâtre de Mr.de Voltaire, ed. cit.,Acte H, scène V, p.242: 

« (-) 
ZOPIRE 

(-) 
Ah'.si par des erreurs il s'est laissé séduire, 
Si la nuit du mensonge a pu nous égarer, 
Par quels flambeaux affreux veux-tu nous éclairer? 
Quel droit as-tu reçu d'enseigner, de prédire, 
De porter l'encensoir, et d'affecter Y empire? 

(•••)» 

cf. 

Tradnccâo do Maforna He Mr. de Voltaire, éd. cit., p.47: 

« (.-) 
ZOPIRO 

(...) 
Ah! Se até aqui vivemos enganados, 
Se da mentira as trevas nos rodeão, 

Com que horrorosas, com que infer-

naes fachas 
Allumiar-nos vens? Com que poderes 
Pregas, e profetizas; do thuribulo 
Lanças mão, e empunhar o Sceptro 

queres? 
(...) 

(27) FERRO, João Pedro, o ^ i L P.191.Constou do processo inquisitorial a carta de Dona Joana Isabel Forjaz a 
José Anastãcvo em que ela lhe pedra que glosasse o mote segumte, o que ele fez, ainda que recusasse tal facto 

perante os juízes: 
« MOTE 

Porque razão não fizeste, 
Justo Céu! porque razão, 
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Menos áspera a virtude, 
Ou mais forte o coração? 

(...) 
Toda a razão se despreza 
Com o fogo das paixões; 
Só furiosos dragões 
Tem por si a Natureza. 
A nossa alma vê-se presa, 
E acha suave a prisão. 
Torne o Céu por compaixão, 
Por lei branda, lei afável, 

O crime menos amável, 

Ou mais forte o coração.» 

O poema todo encontra-se na edição que Hernâni Cidade fez da obra poética do lente, já aqui citada, nas 

páginas 205 e 206 e apresenta simetrias óbvias com o poema AVozdg Razão, Epistolas a AnéUo, sobretudo no 

desfasamento denunciado entre um Deus criador, princípio do Bem, e a sua criatura, propensa ao Mal 

profundamente doce : 

« (-) 
Grande Deus! porque motivo 
A criação emprehendeste? 
Que os homens te ofenderiam 
Acaso não conheceste? 

Porque razão a virtude 
Borrifaste de amargura, 
E ao vício pelo contrário 
Uniste tanta doçura? 

Os atractivos que deste 
À tocante formosura, 
Não fora melhor ligá-los 
A essa virtude pura? 

Na obra de João Pedro Ferro, p. 254, lê-se:« (...) E pareceo a todos os votos, que o Reo pella prova da Justiça, 
e suas confissoens estava Legitimamente convicto no crime de Herezia, e Apostazia, por se persuadir dos erros 
do Deísmo, Tolerantismo, e IndifTerentismo, tendo para si e crendo, que se salvaria na observância da Ley 
natural como a sua razão, e a sua Consciência lha dictassem sem a sogeitar a algumas Leis, ou preceitos, e sem 
a regullar pelles Dogmas da Religião Revelada, que não acreditava; (...) ». Nas declarações de José Anastácio ao 
Tribunal, conforme se pode 1er ainda na página 128 desta obra, o lente confessa ser muito «propenso» para a 
«luxuria». Na página 257 está transcrita a sentença que condena o poeta a ficar «reduzo por tempo de três annos 
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na Caza das Necessidades da Congregação do Oratono desta Cidade onde no primeiro anno terá dois dias em 

cada mez de penitencias pro gravioribus e degradado por quatro annos para a cidade de Évora e não tornara mais 

a entrar na Cidade de Coimbra e Villa de Valença.(-)» 

(28) Em A n s e i o da Cunha 1744 /1787 o matemático e o poeta.... ed. cit., Joel Serrão, p.37, na sua «Evocação 

de José Anastácio da Cunha», informa: « (...) Morreu a 1 de Janeiro de 1787, a menos de dois anos da Revolução 

Francesa, murmurando para si próprio: Some dreams of humanity, qui me déchirent plutôt qu'ils ne me 

consolent... (...)». 
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O TEATRO FRANCÊS NA VIDA DA MARQUESA DE ALORNA: 
NOTAS ACERCA DE UMA TRAGÉDIA VIVIDA 

«Le coeur d'Eleonore est trop noble et trop franc 
Pour craindre ou respecter le bourreau de son sang.» 

(1) 

Quando D Leonor de Almeida, numa sua carta escrita durante o exibo londrino e dmg,da 

ao Conde da Barca, diz que se queixou em verso, riu em verso e só teve por ininngos aqueles 

que as Musas amaldiçoaram à nascença (2), corroborando, no fimdo, o seu lema latmo, 

segundo o qual a poesia a ajudou a esquecer as snas misérias, define uma ligação muno 

taensa e vivida com a Literatura em geral, que não exclui importantes dramaturgos 

franceses. Pelo contrario, estes dois versos de Comeffle teriam sido ditos pela jovem 

Marquesa, insuflados de justiça e de oportuno orguuro, ao Arcebispo de Lacedemoma, 

servidor de Pombal incumbido de orientar a prisioneira em Cheias, no preciso memento em 

que ele, sob o pretexto ridícolo de a repreender, visava conter a perturbante beleza e a 

inquietante inteligência desta mulher. Se, na verdade, não conhecemos tradnções de tomas 

franceses ou composições dramáticas da Marquesa de Morna, é sabtdo que o teatro francês 

preencheu nm espaço importante na elevada e obrigatória ociosidade do cativeiro, conforme 

Hernâni Cidade salienta, num dos seus estudos sobre D.Leonon 

« ( ) Faz-se música, dança-se, ensaia-se mesmo uma comédia de Voltaire. 

D.Leonor escreve um sermão para um frade pregar, e toda rejnbila ao saber 

que o Pai gostou de 1er um drama também da sua autoria (...).Tèm uma cri

ada inglesa de certa cultura que traz à memória de Alcipe as B m f f l e s J t o 

tes de Molière (...).))(3) 

O Marquês de Ávfia e de Bolama inclui, no sen estudo biográfico, duas cartas de 

D.Leonor ao Pai, em que Voltafre ou Diderot, a par de seus contemporâneos tguafrnente 
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ilustres, são abordados com uma familiaridade de contacto quotidiano(4). No essencial, com 
a «carta 30» a jovem Marquesa pretende responder à censura do pai, muito mais 
conservador, que reprova o gosto voltairiano da filha, e esta, apesar da sua humildade filial, 
não deixa de afirmar o seu interesse pelo admirável polígrafo. Numa outra carta, D.Leonor 
confirma a excelência do mesmo, que «ainda agora se conserva á frente de uma multidão de 
sábios, que o adoram como oráculo do gosto», aplaude, com reservas cristãs, Rousseau, faz 
sobressair D'Alembert e Diderot, assinala Buffon, Marmontel, Dorat, Gresset, para, por fim, 
confessar que prefere «Boileau, Racine, La Fontaine e os do século precedente». 

Ainda acerca de Racine, são reveladores os comentários da Marquesa de Alorna às obras 
de Madame de Stáèl De la Littérature e De F Allemagne, de acordo com os pormenores 
registados por Graça Almeida Rodrigues (5). No plano geral da primeira obra da escritora 
francesa, D.Leonor apresenta várias reservas quanto à ideia de progresso nas luzes: 

« (...) Os livros de Racine, segundo ela, atrazam a perfectibilidade moralJe ne 

saurais, escreve, jamais excuser Racine, tout admirable quil est, iï avoir fa

miliarisé la Génération actuelle avec le spectacle d'un crime tel que celui de 

Phèdre.(...)». 

De r Allemagne, obra que Napoleão proibiu, merece da parte da Marquesa grandes 
elogios e algumas reflexões sobre a Uberdade que a autora francesa preconiza para a criação 
dramática, mais humana, desprovida de heróis artificiais, preferindo, pelo contrário, 
D.Leonor a tragédia exemplar que cria no espectador a vontade de se converter nesse gigante 
sacrificado que tanto admira em cena. Não pode, por esta razão, surpreender que a escritora 
portuguesa não partilhe a paixão de Madame de Stáél por Shakespeare. 

Se censura Racine, é com deleite que representa AthaHe com sua irmã, no convento, 

como Maria Amália Vaz de Carvalho regista, no seu precioso mas incompleto trabalho sobre 

a Marquesa: 

« (...) Numa das oito noites consagradas à festa da eleição Leonor representa 
com Maria de Almeida, sua irmã, algumas scenas da tragédia de Racine Ala
lia. Atalia é Maria de Almeida.Eis como ela a descreve: 

A mana ficou linda. Estava de donaire (Athalia de donaire!) com 
um vestido com uma espécie de velilho que se usa agora (porque a pragma-
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tica vae-se profanando fortemente), com o fundo côr de rosa e prata, com 

listas negras para fazer a rainha viuva, um véu de tal velilho branco e prata, 

penteadas déplumas côr de rosa e negras. 
Eu ia vestida de um velilho azul claro e prata, com listas azul ferrete, 

que é a cor que me fica melhor.O meu vestido foi copiado de uma estampa 
de summo sacerdote, e tinha barbas que me chegavam à cintura.(...)» (6) 

A volúpia na descrição desta mise-en-scène seria, talvez, mais própria de um salão 
parisiense ou das sumptuosas representações de gala oferecidas pela sua ave. a infortunada e 
altiva Marquesa de Távora, na sua chegada à India, dando a conhecer Corneille 
didacticamente a um auditório desfasado da sua elevação estranha, do que de uma prisão 
onde Leonor, Maria e sua Mãe viveram uma tragédia cuja única unidade não observada pelo 
seu despótico autor foi a de um tempo excessivamente longo de dezoito anos.Desconcerta a 
doçura com que a jovem heroína - participando bio graficamente do tal exemplo necessário 
com que respondia ao apelo mais romântico de Mme de Stael, que visava legitimar as 
fraquezas das personagens - sofre a privação de uma mundanidade integrante da vida 
aristocrática e supre-a por elos inesperados, mas muito vivos, quase experimentados de tão 
imaginados, da movimentação teatral no seu tempo: 

« (...) A tal madama chama-se Zamperini, não é demasiadamente bonita, canta 
muito bem, e dizem que declama excelentemente; mas para crer isto precisa-
-se fé, pois tudo quanto dizem é muito afastado das regras dressa arte, que as 
necessita como qualquer outra. Dizem que é muito affectada, nimiamente de
sembaraçada, e outras circumstancias que impõem para os ignorantes da nos
sa terra. O nosso Ignacio Quintella tem desembolsado os seus cabedaes, o An
selmo da Cruz, o condinho de Oeiras ao principio, e um circulo grande de a-
doradores que aparecem pintados numa satyra que lhe fizeramÉ de um cara
cter muito singular. Com todas quantas bugiarias pôde aprender no theatro en
gana a todos...Eu já estou enfastiadíssima de Zamperini, mas não quiz deixar 
de lhe dar estas noticias que têem interessado toda a nossa terra.» (7) 

Assim escrevia D.Leonor a seu pai, dando conta do seu requinte e distanciamento em 
relação ao rudimentar meio português que se deslumbra e se perde com espectáculos de 
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qualidade duvidosa, «longas tragicomédias arregladas do italiano e do francês, entremeses 
também copiados ou traduzidos», depois do esplendor da Ópera do Tejo ou do Teatro dos 
Paços da Ribeira que atraíra os melhores artistas estrangeiros, conforme observa Maria 
Amália Vaz de Carvalho. Porém, o nacionalismo da Senhora Dona Maria Amália obriga-a a 
lamentar a dissolução, segundo crê, de uma identidade nacional no teatro, uma expressão 
continuada e robusta do filão vicentino, na florescência de Goldoni e de Metastasio, do teatro 
francês do século XVII, ou já em Voltaire e Crébillon. Esta desfiguração, tanto mais operada 
por traduções inábeis, conhecia a flébil reacção de uma ou outra farsa de Nicolau Luís, uma 
comédia feita ou arranjada de Manuel de Figueiredo, um entremez de Leonardo Pimenta e 
Antas, as tentativas eruditas de Francisco José Freire ou as traduções de Filinto «no seu 
português pedregoso e duríssimo» (8). A Marquesa de Alorna não se solidarizaria 
completamente com este retrato de perdição dramática que censura indistintamente o apreço 
por dramas de Séneca, Eurípedes, Racine, Voltaire, Metastasio, ou pelo tosco teatro de 
cordel. Ela parece valorizar a tal «alma portuguesa, o passado português», de que fala a 
ilustre biógrafa, mas na perspectiva de uma estrangeirada: transformar a realidade nacional 
pela experiência da evolução da inteligência, seja ela francesa, ou inglesa, até alemã, 
essencialmente cosmopolita e tolerante. A esta sua matriz não deve ser alheia a escolha, ainda 
que contrariada por seu pai a quem muito se submetia, do conde alemão de Oyenhausen para 
seu marido, a vontade, reprimida pela prisão, de conhecer outro mundo - nem ela podia supor 
o quanto de atribulados exílios -, mais largo, mais fino, mais livre. 

As suas leituras de Rousseau, Condillac, Diderot, Voltaire, o Racine e o Corneille que 
decora, sem esquecer Crébillon, como regista ainda Maria Amália, Pope, Boileau, Cervantes, 
germinaram num «antagonismo com a sociedade hipócrita e beata, ignorantíssima e 
formalista até ao fanatismo e à demência» (9). Leonor nunca se identificou com os ideais 
republicanos que a França ia dilatando, não sem a crueldade que a sua família já bem 
conhecera com esse motor de progresso chamado Pombal, respeitando sempre o quadro 
eterno da ordem monárquica, que a levou, já velha, a recusar cumprimentar pessoalmente 
Garrett que havia maltratado uma infanta de Portugal em D.Branca, mas não a coibiu de 
frequentar as aulas científicas de Mouzinho da Silveira na Real Academia. D. Leonor de 
Almeida fugiu, literalmente, ao próprio governo pio e castrador que a libertou e tornou 
possível o reencontro com o pai, nunca descrito por ela, inefável na emocionada eloquência 
de tal silêncio(lO). Preferiu claramente o amor, duvidoso dizem, por um militar que se 
baptizou ante o olhar lacrimejante da rainha D.Maria para se casar com a menos jovem 
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marquesa, e com ele levar uma vida intensa até à ironia do que os seus 27 anos podiam 
prever, em Viena, Paris, Londres, enquanto as pernas peludas dos actores representando 
papéis' femininos, de que escarneciam os viajantes estrangeiros ao tempo em Portugal, 
descansavam as consciências que revitalizaram a identificação do teatro com o pecado. 
Teófilo Braga, em Filinto Elisio e os Dissidentes da Arcadia , afirma que a proibição dos 
teatros manteve o seu rigorismo até 1870, desenvolvendo as representações por bonecos, e, 
como se lê numa poesia satírica da altura, «Cada um como pode faz agora / A Comedia com 
fêmeas porta adentro, / Com roubos e Entremez de porta a fora» (11). A Marquesa de 
Alorna livrava-se com D.Maria do seu algoz, que estes tempos adversos descreviam com 
pêlos no coração, mas não se libertava da tristeza do meio português que a viria a penalizar, 
ainda mais, com forçadas viagens, à semelhança do que ia acontecendo com muita da 
intelligentsia sua contemporânea. O Portugal do século XVIII, que desgostava, afinal, tanto 
o Marquês de Pombal, como a sua sacrificada Marquesa, - não houvesse sua avó rido tanto 
da pequenez aristocrática do Ministro, nem D.José tivesse querido namorar à vontade a nora 
da justamente indignada senhora - e poderiam ter lido o mesmo Voltaire, sem que Sebastião 
José de Melo houvesse cometido as atrocidades a que François-Marie Arouet se opunha 
olimpicamente, ao ponto de a jovem prisioneira lhe ter escrito, sem que se saiba ao certo se a 
carta foi realmente enviada, (ou se Voltaire a recebeu, de facto), para que o intercessor de 
Calas clamasse pela justiça dos Távoras: 

« Cest au défenseur de V infortuné Calas que je porte mes plaintes. Un 
coeur navré par la douleur, enflammé par la gloire, et charmé par vos 
écrits sublimes, m inspire un désir ardent de justifier devant les yeux 
d'un sage, ma famille trop honnête pour endurer la calomnie. 

Cest de vous, monsieur, que je me plains; c'est monsieur de Voltai

re, cet homme illustre qui brave les préjugés, cet ami du genre humain 

quavec la même plume dont il défend le juste opprimé répand le poison 

de Vopprobe sur des innocents parce quils n eurent pas le bonheur de 

naître en France.(...)» (12) 

Primeiro, os inocentes martirizados nas húmidas masmorras de D.José, depois os 
inocentes expulsos pelo reinado bafiento de D.Maria, Portugal oferecia a Voltaire, - que 
quase cumprimentara Pombal pela expulsão dos jesuítas, dizendo, aquando do terramoto de 
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Lisboa que Deus se havia enganado geograficamente no castigo, pois o pecado não morava 
assim tanto na freirática corte portuguesa, - o espectáculo supersticioso da perseguição da 
Marquesa de Morna, de Anastácio da Cunha, de Filinto Elísio, de Bocage, acompanhado 
pelo riso angustiado de Nicolau Tolentino, e para já não falar dos corajosos esforços, 

combatidos, da élite estrangeirada (13). 
Heroína, pela força de uma vida atribulada, mas sobretudo pela excelência do ser e 

do saber que se encontraram nesta personalidade capaz de consubstanciar o teatro, mais 

particularmente a tragédia que lhe era tão familiar, nas horas e nas melancolias, a Marquesa 

de Alorna, impossibilitada de diversificar a vida, vivia sobretudo pela imaginação (14). Os 

dramaturgos franceses, que ensinaram a Leonor a superioridade magoada das suas grandes 

mulheres, a humanidade da filosofia francesa do século XVIII, vislumbraram-se nas suas 

atitudes quase irreais, de tão fundamente literárias, e construíram nela os trilhos, solidários 

com a sua fundamental revelação stáeliana do Norte, de um novo lirismo, agora 

comprometido com a História, num Portugal renovado, que ela nem sempre viria a 

compreender e a aceitar. 
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NOTAS: 

(1) BOLAMA, Marquez de Ávila e de, A Maroueza d'Aloma, Algumas noticias authentic para a historia da 
mnito illustre e eminente escriotora gug os noetas seus contemporâneos denominaram Alcipe, Lisboa, Imprensa 
de Manuel Lucas Torres, 1916, p.18: « (...) Era especialmente encarregado da reclusão da Marqueza d'Alorna e 
de suas filhas, o Arcebispo de Lacedemonia, que a tornava desagradável por todos os meios.Este arcebispo era 

creatura do Marquez de Pombal. (...) 
Nas salas citava-se a sua intrepidez e o seu espirito, e dizia-se, em voz baixa, que estes dotes eram 

notavelmente afirmados na sua presumida reposta ao Arcebispo de Lacedemonia, que lhe ordenara se vestisse 

de côr honesta e cortasse o cabello, por ter commertido o grande crime de introduzir seu irmão junto de sua mãe, 

fazendo tomar a este o logar de aguadeiro. 
Segundo a mesma versão, não tendo D.Leonor d" Almeida obedecido a estas determinações, o Arcebispo 

ameaçou-a de fazer queixa ao Marquez de Pombal, ao que D.Leonor respondeu: 
Le coeur cTEléonore est trop noble et trop franc 
Pour craindre ou respecter le bourreau de son sang. 

O Arcebispo não gostou da resposta, mas fingindo attender à mocidade da sua interlocutora, contentou-
se em replicar que, «visto não poder nunca sair d'aquella clausura, tanto importava que andasse vestida de preto, 
como de encarnado. 

A resposta attribuida a D.Leonor d'Almeida, apesar de vir escripta por suas filhas na Introducção das 

Obras Poéticas de Alcipe, não é porem exacta, como o prova uma carta a seu pae, escripta pelo próprio punho da 

insigne escriptora » e que este autor transcreve, pp. 19-21. 

(2) ALORNA, Marquesa de, «Carta sobre a sua situação na Inglaterra», in CIDADE, Hernâni, A Marquesa de 

AWnn sua Vida e Obra, Porto, Portuguesa Editora, s/d., pp.99-103.Na página 100, lê-se: 

« (...) Se com effeito falo Portuguez correcto, cá ficarão varias obras, que recordem ás pessoas da minha 

amisade, que os meus recreios e ocupações innocentes não merecião huma sorte tão severa.Verti à Portugueza 

Horatio, Thompson, Wieland, Grai, Goldsmith, e outros.Queichei-me em verso, ri em verso, e tive por enimigos 

aqueles só, que as Musas amaldiçoaram à nascença. (...) ». 
Hernâni Cidade, em Lições de Cultura e. Literatura Portuguesa, Coimbra, Coimbra Ed. Lda, 1984, 7» 

ed., 2° volume, afirma, p.428: « (...) Carminibus quaero, miserarum oblivia rerum - é o verso ovidiano que insere 
como legenda da sua obra, só postumamente publicada.Já sabemos que não é apenas com suas poesias que 
procura o esquecimentro das misérias da vida. Delille, Metastasio, Burger, Goethe, WieUand, Young, Ossian, 
Goldsmith, Gray, Thomson, e outros que não designa, lê-os, imita-os ou tradu-los (...)». 

(3) CIDADE, Hernâni, Marquesa de Aloma Inéditos. Cartas e Outros Escritos, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 

1941, p.X, onde continua: « (...) O equivalente dos salões franceses, onde, no século XVIII, se prepara a 

transformação espiritual do Mundo, temo-lo nós, portugueses, nas celas do Convento de Cheias (...)». 
Na página 15 deste estudo, o autor enfatiza o carácter francês deste meio intelectual dinamizado pela rica 

personalidade da Marquesa: « (...) A galante miséria duma produção poética que é de higiene mental esquecer, 
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contra quanto de graça, nobreza, sentido largamente humano, a expressão e o pensamento franceses adquiriram 

nesses meios admiráveis de cultura e inteligência, onde foi discutido Vaugelas e Voiture, mas também Corneille 

e Racine, Descartes e Pascal, Voltaire, Rousseau e Fontenelle !» 

(4) BOLAMA, Marquês de Ávila e, op^cit, a primeira carta, pp.77-80, e a segunda, pp. 101-103. 
Do estudo de João Jardim Vilhena, A 4» Maronesa de Alorna (Alcipe), Coimbra, Imprensa da Universidade, 

1931, deve-se reter fundamentalmente as dificuldades económicas que sempre perseguiram a vida atribulada de 
D.Leonor, para além de uma especificamente aristocrática facilidade em gastar dinheiro que caracterizava a 
Marquesa, e que o Marques de Ávila e Bolama, por enorme reverência em relação à grande senhora, omite. 

José Gentil da Silva, em «A Situação Feminina em Portugal na segunda metade do século XVIII», in O 
Marguês de Pombal e o seu Tempo. Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras, 
1982, tomo I, concorre para definir a singularidade da Marquesa de Alorna, corajosa num meio desfavorável, tão 
rara que a designam de varonil, porque, entre nós, as mulheres não costumavam ser elevadas. Mas, na página 
152, lembra que «é porém possível encontrar na província uma mademoiselle Seixas que surpreende ouvintes 
pretenciosos pelo seu talento musical e artístico que ninguém ajudara», para na página 162 sublinhar que os 
estrangeirados «quando traduzem textos ingleses para civilizar os conterrâneos, excluem das suas adaptações 
morigeradoras as passagens que se referem à educação feminina». E esta aguda consciência sobre a infelicidade 
da mulher no Portugal do século XVIII obriga a 1er as considerações deste autor sobre D.Leonor com a tristeza 
de quem lê uma elegia e o orgulho de quem canta um hino: « (...) A vida da Condessa d' Oyenhausen, nascida 
Alorna, não foi fácil. A longa prisão com a mãe, um marido endividado que vegeta longe da Corte de Viena onde 
é Embaixador e talvez felizmente, da mulher, obrigam-na a manifestar-se hábil diplomata, forçada a fazer 
projectos sobre projectos, recebida com pouca ou nenhuma simpatia por homens que, quase todos, procuram 
prejudica-la. Conquista pouco a pouco os comerciantes da colónia francesa de Lisboa, recitando versos que 
improvisava. D.Leonor de Almeida Portugal é notável pela coragem com que se bateu em condições 
desfavoráveis. (...)». 

(5) RODRIGUES, Graça Almeida, m^ntarins da Maronesa de Alorna às Obras de Madame de Staël De la 

nfttmtorrttderAllemaene. Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1983, pp. 291, 

292, e aqui conclui: « (...) É no repúdio pela tirania e no apreço pela filosofia alemã que a Marquesa de Alorna 

mais se aproxima de Mme de Sta'él. (...) » 

(6) CARVALHO, D.Maria Amália Vaz de, A marqueza de Alorna (A sociedade e a literatura do seu tempo), 
Coimbra Imprensa da Universidade, 1913, Boletim da Segunda Classe da Academia das Sciências de Lisboa, 
volume VI, fascículo n°2, Julho, 1912, p.365, onde se lê ainda:« (...) Depois desta grave tragédia raciniana, 
houve ainda um inter médio jocoso em que Leonor reaparece vestida defrialeira, com gibão côr de rosa e prata, 
mantéu verde e saia arregaçada, côr de rosa, branca, cor de fogo e prata. 

No baile que se seguiu à representação, todas as noviças de Cheias queriam dançar com as duas irmãs. E 

que elas são deveras lindas e deliciosas de espírito, graça, gentilesa e veia cómica. (...) » 
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(7) Idem, ibidem, pp.394-395, onde «Leonor, no intento de distrair o pai, conta-lhe as anedotas salgadas do 

tempo, que de fora penetram até ela através das grades de Cheias.» 

(8) Idem, ibidem, pp. 446 - 449.A autora, nesta última página, desabafa: 
« (...) Nos outros teatros, a gravidade sonsa e mazorra da Arcadia impunha à paciência dos 
espectadores a longa e fastidiosa melopeia das tragédias, que a dúbia erudição de Francis
co José Freire arranca à pobre e desfigurada antiguidade de que o seu século ignora comple
tamente o espírito.É a Medea e o Édipo de Seneca, a Hecuba de Eurípedes, a Iphigenia em 
Aidide, o Mithridates de Racine, que Filinto traduz no seu português pedregoso e duríssimo, 
os Scytas, e o Mafoma de Voltaire, e Alexandre na índia, o Tamerlão na Persia, o Phara-
mundo na Bohemia, e as Rigorosas leis da amizade cumpridas em Olympiade de Metasta-
sio, a Mais heróica virtude ou Zenobia em Armenia do mesmo, e Constantino o grande, ou a 
Ambição castigada por si mesmo, e o Radamisto, de Crébillon; são dezenas de tragicome-
dias, de tragédias, de melodramas, em que os costumes portugueses, a alma portuguesa, 
o passado português nunca ou raríssimas vezes transparecem. (...)» 

(9) Idem, ibidem, p.357: « (...) Pede licença ao pai para 1er Rousseau e Condillac, e Diderot, e Voltaire: decora 

Racine e Corneille, e ainda mais, Crébillon também, a quem a França chamou por muito tempo o seu Sofocles! 

Lê Pope, lê Boileau, lê Cervantes. (...). 

De vez em quando, as influências de que já falamos e a superstição implacável do seu meio, congregam-se 
numa espécie de conspiração contra essa insaciável sede de saber que fatalmente ha de ir minando nela a 
integridade e a pureza da sua fé católica, a sua ingenuidade de menina e moça, e transformando-a numa creatura 
em absoluta desproporção, em mal disfarçado antagonismo com a sociedade hipócrita e beata, ignorantíssima e 
formalista até ao fanatismo e à demência (...)». 

(10) Tanto a biografia do Marquês de Ávila e de Bolama, como a da D.Maria Amália Vaz de Carvalho, se 
referem à sua escolha de casamento, às suas motivações, aos exílios que a atormentaram, à sua posição em 
relação a Almeida Garrett e ao seu interesse pelas lições de Mouzinho da Silveira. 

Camilo Castelo Branco, que em Noites de Insónia, Porto, Livraria Internacional de Chardron, 1874, 
pp.92-97, se refere à «Cantada e Carpida» avó da Marquesa de Alorna, no seu Curso de Literatura Portuguesa, 
Lisboa, Ed. Labirinto, 1987, na página 190, privilegia, à boa maneira camiliana os enredos amorosos mais 
nebulosos entre D.Leonor e Filinto, sem faltar Maria, para completar o ruinoso triângulo, mas, de facto pouco se 
detém na superioridade desta mulher, dificilmente catalogável entre os anjos e os diabos do universo romântico 
em que a densidade psicológica é apanágio dos homens. 

(11) BRAGA Teófilo, Filinto Elísio e os Dissidentes da Arcádia, ed. cit, pp.67- 68, onde se transcreve duas 

poesias satíricas do tempo da proibição do teatro, em Portugal.É a primeira que é citada neste estudo: 
«Vêr Comedias Lisboa já não calsa, 
Que isso é soltar ao povo muito a rédea; 
Pois no tempo presente haver Comedia 
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E peor do que haver moeda falsa. 

Agora o que na corte mais realça 
E de roubos e mortes a tragedia, 
Com elles muita gente vive nédia 
E nunca de dinheiro anda descalça. 

Lisboa está de santidades centro, 
E em louváveis costumes se melhora, 
Mas eu na educação d'ella não entro. 

Cada um como pode faz agora 
A comedia com fêmeas porta a dentro, 
Com roubos e Entremez de porta afora.» 

O outro poema satírico também diz muito do rigorismo da época: 

« Sanctissima Rainha, a vossa graça 
Não merecem vassallos d'esté mundo; 
Sois dotado de um proceder profundo 
Para o céo, que p ra terra sois escassa; 

O vosso ministério tudo abraça, 
Sem olhar que de todo vae ao fundo; 
Ah! se vivera um Dom João Segundo, 
Castigara os motivos da desgraça! 

Os Theatros, senhora, prohibidos! 
E os pobres rapazinhos na cadêa! 
São os fins sem os meios conhecidos. 

Venham mulheres, que a culpa é menos feia; 
Haja Opera, vivamos divertidos, 
E fique o diccionario para a cêa.» 

(12) CARVALHO, Maria Amália Vaz de, opxif, PP.386-388. Nas páginas 385 e 386, vem transcrita também a 
carta a Luís XV, no sentido de o interessar pela causa de seu pai, e conseguir a sua intercessão poderosa para o 

libertar : 
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« Sue Avec le plus profond respect, avec la plus douce espérance dans ces vertus qui ont acqurs à Votre 

Majesté le gloneux titre de Bren Armé si propre a farre la douce attente des malheureux, je vrens oh grand ror, 

faire retentir mes plaintes devant votre trône auguste...... 

(13) Idem ibidem pp. 377, 382.Nesta última página, alarga-se o quadro nacional: 
« ( ) o Portugal em que soou o riso de Tolentino degradante e cómico, de que Frhnto fugm 

assombrado, em que Bocagenão achou lugar, e onde éle chorou e blasfemou até morrer de libertinagem, de tedxo 

e de agonia, o Portugal asfixiante e mero bárbaro do tempo nâo tinha lugar que oferecesse a uma mulher 

escritora a uma mulher de talento superior e de alto e desanuviado critério.» 

Hernâni Cidade, em A M a ^ s a d e ^ r n a , ed. cit., realça, no Prefácio, o sentimento de angustra 

que predominava na relação da Marquesa de Aloma com «a sufocante estreiteza do meio espnrtual em que 

vivia» e que a levou ao protesto «e porventura a iniciativa da libertação». 

(14) Idem, ibidem, p.405: 
«( ) os que nunca viveram pela imaginação não podem conceber o que seja este dom mrlagroso 

que ela ennquece os seus eleitos. Não .bem que na pobrêsa, na solrdão, na clausura, é possível ser-se fehz 

chave de oiro desse país das quimeras a que sobem os que teem azas! (...) » com 
quando se possue a 
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BOCAGE, TRADUTOR DE DRAMAS FRANCESES: 
A DIFICÍLIMA «VITÓRIA DA RELIGIÃO CONTRA A NATUREZA» 

Tu que a soldo de um frade ao mundo embutes 
Rasteiras cópias de originais soberbos, 
Que vulto fazes tu? Quais são teus versos? 
Teus improvisos quais? Glosar três motes 
Com lugares-comuns de facho e setas, 
Velhos arreios do menino idáho? 

Glosar e traduzir isto é ser vate? 

Primorosas, inexcediveis, as mais elegantes, no dizer, respectivamente, de Garrett, C a s , * 
e Pato Moniz (2), parte das traduçdes de Barbosa dn Bocage terão constituído no entar^ 
. constranghnento derradefro, ditado por um imperativo farmhar a um ado — 
incompatível com a desgmça pecuniária de sempre, do ponto de vrsta da reahzaçao hvre do 

s e u gemo criador, na medida em que as tais «mao do Emghmento» e a «voz d 

Dependencia»(3) o permitissemA sua frma mais nova, subitamente desamparada pelo ex* 

d a Marquesa de Alorna em Inglaterra, amorosa protectora de Maria F — , - a quem o 
poeta agradece e homenageia, talvez numa fusão raramente possível de adrmraçao e de 

g a m e i , verso feito ouro do seu tomo m -, precisava que o seu Manuel Mana 

d e gastado pelo cativeiro no «domicilio da morte», sustentasse o porto seguro da travessa e 
San o A n d r é a que tivesse abandonado a boémia do «Agulheiro dos Sabtos», vtgrado 
centro de difusão das ideias francesas, depois da reclusão serena e disciplinadora junto os 
oratonanos, afrna, abertos como Teodoro de Almeida ou Perefra de Pigneiredo encarrega os 

de doutrinar o poeta impiedoso (4). Ao poeta rinham-lhe, de facto, entretanto,, branqueado 
os cabelos, mas o fogo e a noite das suas imagens ocorriam-Ere com o mesmo nupeto da » 
primeira juventude e o botequim duvidoso contmuava sendo o refúgro necessano a um 

452 



conjunto de inteligências que viviam de ideias do futuro, num país cujo passado insistia em 

não o ser. 
Naquele que é ainda um importante estudo sobre esta figura dita de transição, e que por 

isso não tem merecido uma atenção renovada que se impõe, Hernâni Cidade (4) evidencia a 
escrita ímpia de quem, como José Anastácio da Cunha, prefere um silogismo a um milagre, 
ou amaldiçoa os frades, grosseiros negociantes de espiritualidade, para explicar esta 
perseguição de Pina Manique, controleiro mariano, impotente para abafar a «vida 
subterrânea» de um reino que se fartava de 1er o proibidíssimo Voltaire, mas capaz de 
introduzir eficazmente as suas «moscas» no Nicola e prender o poeta que cantava Napoleão e 
uma «Liberdade querida e suspirada», incompatível com a que sentenciara Maria Antonieta, a 
«vítima gentil» (5). Os inquisidores não eram subtis e não viram sequer a contradição, só 
aparente, mas geralmente apontada ao confuso poeta dividido, de quem louva o Corso no seu 
triunfo italiano e logo chora com emoção pungente essa rainha serena frente à guilhotina, a 
criança augusta que outrora brincara com coroas de oiro fino para se esvair agora na plebe 
estridente; viam obcecadamente o avanço de 1789 sobre Portugal ao ponto de o Intendente 
Geral da Polícia ridiculamente desfazer a Sociedade da Rosa, para a qual D.Leonor de 
Almeida convidara Bocage, evacuando uma suspeita «máquina» maçónica do palácio de 
Benfica, com um horror que divertidamente D.José Trazimundo narra nas suas Memórias(6). 

' A custo, e mais uma vez hipotecando a sua lira a um qualquer conde, ministro ou 
desembargador a quem devia roupa, comida, alguma liberdade ou até a vida, Manuel Maria 
consegue que a pena a cumprir mude da categoria, muito mais gravosa, de «delito contra o 
estado», para a de «erro contra a religião», com consequências menores: assim, o poeta era 
transferido do Limoeiro para os cárceres da Inquisição, e finalmente para o Hospício das 
Necessidades, onde se exercitou na tradução da C^rusalarnin^Ubera^ de Tasso, da 
Henriade de Voltaire, da Colombiade de sua tia avó, Madame du Bocage, da Pharsali^ de 
Lucano e das Metamorphoses de Ovídio. Os Padres Néris terão constatado o que nos nossos 
dias Maria Helena da Rocha Pereira veio confirmar, quando examina o rigor e a fidelidade 
das traduções bocagianas e contribui, com o seu brilho já habitual, para corrigir um juízo 
apressado sobre um poeta que escreveria pensamentos novos com ouropéis de antiquário(7). 
Portanto, o Padre-Mestre Frei José Mariano da Conceição Veloso, botanista, depois de 
Manuel Maria recusar um emprego de bibliotecário na Biblioteca Nacional, asfixiante no 
entender do libertino, contrata o poeta «para trabalhos de revisão e tradução pela 
remuneração de 24$ réis mensais» e este despacha a encomenda da tradução dos longos 
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poemas didácticos, ao gosto setecentista, Osjardms de Delille, editada pela primeira vez em 

1800 As Plantas de Castel, publicada em 1801, A_AgmMm& de Rosset, termmada 

tardiamente por Pato Moniz e por isso só vinda à luz em 1831, e O Consorcio das Flores de 

Lacroix, primeira edição, bilingue, de 1801 (8). 

No caso da primeira destas traduções, o poeta adverte, no «Prologo do tradutor» que 
«apresenta esta versão, a mais concisa, a mais fiel, que pude ordená-la, e em qne só usei o 
circunlóquio nos lugares enja tradução Uteral se não compadecia, a meu ver, com a elegância 
qne deve reinar em todas as composições poéticas». Acerca desta concisão desejada, Antotno 
Gedeão em n m k m a científico de Bocage, observa que «contudo, o poema original de 
Delille, em francês, comporta .962 versos e a versão de Bocage tem 2388 versos» e conclu, 
que «para dizer a mesma coisa gastou mais 426 versos» do que Delille, facto qne mutto nos 
diz acrescenta Gedeão, sobre o entendimento que Manuel Maria tinha de expressão poettea e 
sobretudo sobre «certa incapacidade da lingna portuguesa para a economia dos termos da 

comunicação do pensamento». (9) 
A verdade é que a vontade de nacionalizar os poemas traduzidos, oferecendo como 

afirma no «Prologo do Tradutor» (10) de AsPlantas de Ricardo Castel, a Lísia «novo dom / 
Atraído por mim do Sena ao Tejo», exige esta assimilação à personalidade da tagna 
portuguesa, por parte de quem, até pela sua excelência poética ( relativa, considerando o seu 
tempo, mas apreciável), se queria subtrair à voga fácil de galicismos com que as traduções e 
as obras, desde há muito, se descaracterizavamBarbosa du Bocage ter-se-á esmerado tanto 
nesta actividade, à partida menor e forçada, que Garrett, filintista militante, num dado passo 
de O Chronista estabeleceu, (sem mais e só lamentando as circunstâncias históricas de que o 
poeta não se podia libertar, no fundo excessivamente velho para ser inovador e 
demasiadamente ousado para ser um monumento da tradição ainda celebrada), que o melhor 
da obra bocagiana consiste indubitavelmente nas suas traduções (11). Recentemente o exame 
arguto que Maria Idalina Resina Rodrigues (12) faz da versão bocagiana de AJtotona_de 
p J u l £ L A W g i a j a _ / J , só divulgada por Teófilo Braga, por altura do Centenáno do 
nascimento do poeta, já no início do nosso século, salienta uma «concepção de traduçao-
texto em que ao emissor, que re-enuncia, cabe uma tarefa que não coincide com a do simples 
mediatizar da informação», mas que visa ser um despertador emocional, exigindo de s, 
próprio a transposição de tempos e de lugares, de acordo com um contexto nacional, o que 
não exclui evidentemente a «acomodação a normas da língua de chegada sem desvinculação 
arbitrária dos esquemas linguísticos primeiros» (13). 
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A tradução da tragédia F.ricia. ou a Vestal feita entre 1799 e 1800, segundo 

informação de Inocêncio, corrobora o rigor do poeta nesta matéria, e incluir-se-ia 

cronologicamente no esforço pós-cativeiro de transposição de obras francesas para o 

contexto nacional.Mas se, com efeito, conforme se regista no «Piccionario Bibliographie 

Portuguez», Ericia /.../ só foi publicada pela primeira vez em 1805, na Imprensa Régia, 

Hernâni Cidade informa que a sua representação no teatro do morgado de Assentis, à rua de 

SJosé, «sem indicação de procedência», julgando-se que Bocage era o seu autor, foi anterior 

à detenção do poeta e ter-se-á integrado no conjunto de obras menos devotas que haviam de 

incriminar o poeta aos olhos do estreito Intendente Geral da Polícia (14). Segundo valiosa 

indicação de Gomes Monteiro, em R ^ a r a esse desconhecido, também a tradução dramática 

Eufemia ou o triunfo da religião, elaborada a partir do original francês de Mr. d* Arnaud, teve 

a sua primeira edição em 1793, quatro anos, portanto, antes da perseguição e detenção de 

Manuel Maria, já escondido numa corveta para fugir para o Brasil (15).Quanto à Ericia, ou a 

Vestal, Inocêncio informa que «foi traduzida por Bocage, ( pelos annos de 1799-1800) a 

instancia do morgado d'Assentis, Francisco de Paula Cardoso, a fim de ser levada à scena no 

theatro particular que o mesmo morgado fizera erigir a expensas suas na rua de S.José, onde 

o bom gosto do scenario, riqueza e propriedade dos vestuários, e mais adereços, rivalisavam 

em magnificência e luxo com o que até então apparecera de melhor n este género, segundo o 

testemunho auctorisado dos que ocularmente o presencearam».Inocêncio nota ainda que «o 

próprio Assentis forneceu ao traductor o original fiancez, que ( segundo elle nos contou) 

estava enquadernado junto com outro drama em um pequeno volume, sem que qualquer dos 

dous accusasse os nomes dos deus ignorados auctores».Se, na verdade, não parece haver 

dúvida de que a mais antiga tradução dramática de Manuel Maria é obra de entusiástica 

juventude, o que a coragem das estratégias de tradução e interesse temático parecem não 

desmentir, conforme se procurará analisar, já não haveria certezas quanto à data da tradução 

de Ericia /.../, distante da publicação da primeira, com que mantém, sublinhe-se desde já, 

inalienáveis afinidades, não só no assunto, mas sobretudo na ideologia e no vigor que 

enformam este trabalho, quase seguramente ainda não deprimido por esses «Trabalhos da 

Vida Humana».Desta forma, a teoria do desfasamento entre o momento da tradução e o da 

publicação da tradução de Ericia /.../, na inteligência contudo não explicitada de Hernâni 

Cidade, poderá ser igualmente sustentada pela simultaneidade tópica de muita criação poética 

de Bocage e, ainda, por uma análise analógica com a perspectiva de Resina Rodrigues quanto 
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a uma tradução que o envelhecido e amargurado Bocage fizera de A História de Paulo e 

Virgínia, despida já de sensualidades e arrojos político-religiosos. 

De resto, dir-se-ia que a vasta produção deste poeta se alimenta razoavelmente da 

tradução ou adaptação, quase sempre felizes, no juízo geral, de composições estrangeiras que 

ele penetra de seiva poética nacional, como pouca gente sabia fazer, num contexto vicioso de 

alienação da criatividade nacional que se arrastava desde há muito.Importa, portanto, registar 

que Manuel Maria traduz, e com imensa coragem, depois do reputado esforço de Filinto, sete 

fábulas de La Fontaine, inclusas no tomo III da sua Opera Omnia: VL.«0 Leão vencido pelo 

Homem»; VII.«A Raposa, e as Uvas»; Vffl.«0 Corvo, e a Raposa»; IX.« A Cigarra, e a 

Formiga»; X.«A Montanha, que pare»; XI.«0 Leão velho».; XII.«0 Leão caçando com o 

burro».No mesmo volume, encontram-se vários epigramas traduzidos igualmente do Francês: 

XI.«traduzido de Dufresny»; XV.«traduzido de Madame Bernard»; XXI.«traduzido de 

Madame Scudéry»; XXIII. «traduzido de Bois-Robert» ; XXXIV. «traduzido de 

Perrault».Neste mesmo volume, integram-se ainda uma alegoria, III.«0 Zephiro, e a Rosa», 

«(Imitada de uns versos de Mr.Parny» e uma Ode Anacreôntica, imitada do mesmo autor.O 

volume TV das obras de Bocage confirma esta exercitação continuada da criação através do 

confronto inspirador de exemplos admirados pelo poeta e a selecção de fragmentos 

traduzidos diz muito das novas linhas que o gosto tomava, em Portugal, nas penas mais 

atentas: «Latino e seus Filhos ( episodio da «Jerusalem» de Tasso, canto IX)»; «Goldipe e 

Eduardo ( episodio de Tasso, Canto XX)»; «Descripção do Diluvio ( tradução de Gessner)»; 

«Sacrifício aos espíritos infernaes ( episodio extrahido da «Henriada» de Voltaire, canto V)»; 

«o Combate de Affly com o Filho na Batalha de Ivry ( episodio extrahido da 'Henriada , 

Canto VIII)»; «O Templo de Amor ( tradução do canto IX da «Henriada»)»; «A Fome 

Assollando Paris (tradução do Canto X da 'Henriada^; «A Colombiada, ou a Fé levada ao 

Novo Mundo, Poema de Madame du Bocage, tradução do Canto 1.»;« Fragmento do Poema 

«O Mérito das Mulheres»de Legouvé, Canto I»; «Fragmento do Poema Épico «Fingal» 

attribuido a Ossian».Gomes Monteiro acrescenta a tradução de uma «Novella pastoril, 

imitada de Cervantes por Florian», Galathea, publicada em 1802, de uma outra «Novela 

hespanhola traduzida do francês», Ravjmmdo e Marianna, publicada em 1809, e refere 

também a tradução do Francês, Historia de Gil Braz de Santilhana, de que Bocage só fez o 

primeiro volume e 116 páginas do segundo volume, tendo o resto sido terminado por Luiz 

Caetano de Campos, amigo de Bocage e conhecido por ser o autor das Viagens de Altina, 

conforme o próprio Pina Manique o identifica em auto policial (15).Más, é conhecido o 
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horror do Intendente Geral da Polícia por esta obra de Lesage, conforme Graça e Sebastião 

da Silva Dias, em O. Primórdios da Maçonaria em Portugal, salientam, notando que 

Manique, em 1794, perseguia em Lisboa o professor alemão Chréstien Schuller por este pôr 

nas mãos dos alunos o Gil Bias e os Contos para rir ou recreação francesa deste mesmo autor 

(16).Gomes Monteiro assinala igualmente a tradução de Bernardin de Saint-Pierre, Historia 

de Paulo e Virginia, que só postumamente veio a ser editada, e Rogério e Victor Sabran, ou 

o j r aâco SffiãSfl do ciúme, tradução cuja publicação data de 1802. De facto, a leitura, 

independentemente da actividade do tradutor, do teatro francês dos séculos XVII e XVIII 

há-de alimentar a sua produção poética, flagrantemente quando Corneille ou o Voltaire 

trágico são citados em epígrafe para manifestar uma consonância emocional e filosófica com 

os dramaturgos: numa variante da «Ode de Despedida», de acordo com o manuscrito da 

Biblioteca da Ajuda, impresso por Rodrigo Vicente de Almeida, Bocage cita do Gd 

«1/ Amour n'est qu'un plaisir, I l'honneur est un devoir.» e canta a separação magoada mas 

heróica da amada, com quem promete vir a reunir-se, tal como Rodrigue, campeão do bom 

senso, acabou conseguindo com Chimène; da Mérope de Voltaire, o poeta retira um verso de 

desengano, «Il n'est de malheureux que les coeurs détrompés», justamente para desdobrar 

num soneto a infelicidade desesperada que nenhum «philosopho ostentoso» consegue iludir 

com «ledo engano» e que só Deus, por piedade, pode acalentar com «jardins sonhados / As 

flores da ventura (...) ».Há que acrescentar a esta lista a tradução da comédia Le Gronde_ur de 

Palaprat, feita por Bocage e que chegou a ser representada (17). 

No «Prologo» da tragédia Brida ou a Vestal, o tradutor de sempre não explicita os 

modos como se propõe atrair do Sena ao Tejo, na sua própria expressão, o drama geralmente 

atribuído a D'Anchet, de acordo com o que é referido na diferentes edições das obras de 

Bocage, mas erradamente, já que, segundo Brito Aranha, o seu verdadeiro autor será 

Dubois-Fontanelle, apesar das suas edições francesas terem sempre corrido 

anonimamente.Na realidade, o Conservador da «Bibliothèque de l'Arsenal» confirmou 

absolutamente este dado, ao enviar para Portugal uma das edições francesas do drama, 

aparentemente inexistentes entre nós. Não será difícil entender que esta atracção, (assim 

formula o poeta todo o complexo de transposição cultural pedido numa tradução), justifique 

a conversão do drama francês, de acordo com a modernização dramática que a França 

conhecera no século XVIII, na tragédia da tradução portuguesa.Esta eloquente inflexão cede, 

por um lado, à tradição canónica, pelo menos nas intenções, de uma prolongada estética 
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neoclássica, e, por outro lado, garante o sucesso junto de uma plateia ávida de sentimentos 
extremos, afinal tão gratos ao poeta do ciúme, dos amores infelizes e dos sepulcros: 

Candida Virgem, misera Donzella, 
Ornamento gentil da natureza, 
Nascida brando amor, para teu jogo, 
Aos prazeres, ao Mundo, arrebatada; 
Victima d'ambição d'hum Pai tyranno, 

Gemendo em ferros, que só rompe a sorte, 

Que a vã superstição julgou sagrados. 

(.-•)» (17) 

Bocage convoca ainda as almas sensíveis, irmãs da do poeta, e não as «almas frias que a 
tristeza enjoa», para premiarem o tradutor com o pranto, as lágrimas, adequadas a «hum 
triste caso / Do fallaz paganismo acção funesta», pintado em tons fortes pelo «Bocage, (...) 
d'affeito à desventura, / E aos tormentos d'amor (...)» que romantiza o desenho, já de si 
pungente, do drama francês.Este Prólogo, aliás inexistente no original francês, para além 
desta função apelativa, teria também o objectivo de afastar analogias primeiras, perigosas, 
com as circunstâncias nacionais de vocações religiosas forçadas pelas famílias, responsáveis 
pela degradação dos conventos e dos mosteiros, num país rico de tradições freiráticas: aqui 
se insiste na luta «contra a superstição brutal e infesta, / Contra leis que o rigor santificara, / 
Contra votos servis d̂ alma arrancados», circunscritos ao antigo mundo pagão.Mas para bom 
entendedor-Manique, nem meias lágrimas de amor o desculpariam. O elogio dramático que 
Manuel Maria viria a fazer «Ao publico, em nome de uma actriz que representava o papel 
d'Ericia na tragedia «A Vestal» (18) não deixa dúvidas quanto às violentas palpitações de 
um público face a tão «Tenra belleza em flor, virgínea rosa» por ímpia lei caída, que arrasta 
para a morte seu amador, ambos honrados e carpidos, na reforçada expressão do poeta, por 
um povo que lamenta «Os sem ventura, e cândidos amores, / Os suspiros sem mancha, o caso 
acerbo, / A heróica intrepidez, verdugo bambos».© autor, - e é caso para se falar em autoria 
quando se consegue domar com pormenores de sensações toda uma recepção inebriada com 
Ericia e Afranio -, agradece ( Bocage tinha a paixão já então extremamente prejudicial dos 
aplausos... e Teófilo Braga quanto a este facto pode ser cruel, mas é corajoso, atirando-o 
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para os arrabaldes das estrelas de segunda categoria, sacrificado pelo ouro que sempre 

mendigava e pelas palmas de que respirava) risonhamente o choro e as mágoas com que os 

lusos provavam o seu sucesso no teatro. 

Do confronto entre o original de Dubois-Fontanelle e a versão portuguesa em questão 

conclui-se que, na realidade, Bocage tem traquejo infantil e familiar da língua de seu avô 

marinheiro ( do corsário herdou tanto...), l'Hedois du Bocage, acrescido de talento poético, 

numa mestria rara em que se confundem original e tradução, o outro participando da 

identidade do próprio, conforme o poeta adverte num outro «Prologo»: 

« (...) 

Extremei-me o mais que pude em imitá-la ( a versificação original), e 

em evitar os galicismos (...).Cuidei igualmente em conservar na dicção 

toda a fidelidade possível, excepto nos lugares onde os génios das duas 

línguas discordam muito: então, apoderado do pensamento do Autor, 

tratei de o representar a meu modo... (...)» (19) 

Esta tradução de Erjgje ou la vestale, que tinha o fito prático da representação, ao 
acentuar os momentos mais intensos da peça original, procurava corresponder às tensões 
epocais que aspiravam às explosões subjectivas, ainda nos espartilhos degenerescentes que 
teimavanLÉ interessante notar que a assinalável e única alteração estrutural a que o tradutor 
procede parece visar a multiplicação dos suspiros e do suspense nas plateias agitadas: a 
versão portuguesa transporta para a cena VIII do F Acto, limitado a sete cenas no original, a 
cena Ia do Acto II do drama francês, antecipando, desta forma, a denúncia do delito de Ericia 
por uma das vestais, a reacção de vergonha e de dignidade da donzela que se considera 
culpada, mas sobretudo vítima, e o monólogo em que esta anuncia o seu castigo pela 

morte(20). 
Este enxerto não é inconsequente, até porque o público agoniaria ainda mais durante o 

intervalo de transição para o segundo acto, confirmada que estava a descoberta do delito, 
agravada pela sua divulgação, intensificada pelo turbilhão emocional da jovem que pressente 
a sua condenação, não ligeiramente, mas com conhecimento da indignação das sacerdotizasÀ 
petit feu, Manuel Maria sacrificava as plateias com a certeza da injustiça infligida a Erícia.Já 
não interessava, como em Dubois-Fontanelle, a incerteza da tomada de conhecimento do 
crime e a vaguidão do monólogo de Ericie pressentindo uma morte ainda assim distante, num 

459 



Io Acto que acabava com a imagem poderosa do agitado mas amoroso encontro dos 

apaixonados.Não, em Portugal interessava o sofrimento das injustiças postas a descoberto e 

os pressentimentos poéticos deviam ser destinos inexoráveis. 

Para além deste aspecto, no Acto I, cena III, a fala de Erícia, muito longa e de resto 

impecavelmente traduzida por Bocage, é cortada por uma interpelação viva de Emília que, 

disposta a fazer votos, se confronta com a revelação da infelicidade das vestais, proclamada 

pela donzela atrofiada na sua natureza.Esta intervenção, até pela surpresa indignada que 

encerra, - no original francês, Emilie escuta Ericie sem a interromper -, ajuda a manter a 

atenção do receptor sobre um discurso, cujo interesse e força se podia derramar na extensão 

declamatória: 

Emi.Encontrarão as que incensão seus Altares 
Amargosa oppressão nas leis de Vesta? 
Do mundo que deixarão tem saudades! 

(...) »(21) 

Nesta mesma fala de Ericia, o tradutor substitui, num momento de clímax emotivo, 

versos longos do original francês por outros mais curtos e ritmados, correspondendo 

exactamente ao constrangimento máximo da personagem que, deste modo, assinala a 

angústia da sua sorte, ao mesmo tempo que a tradução se alonga: 

« ( - ) 
Mas em férrea prizão seus agros dias 
Ao rigoroso templo estão ligados. 
Ao lê-las illusões se desvanecem, 
E a desesperação de horror cercada 

Os tristes corações fica roendo. 
Então sente-se mais o pezo ao jugo, 
A morte que o desate então se roga. 

(...) » (22) 
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Logo adiante, Manuel Maria volta a interromper o discurso de Ericia, admirável na 

agudeza com que descreve a prisão dos seus sentidos, mas novamente longo, com uma 

reacção de Emília, imatura, e de básica renúncia: 

« (-O 
Dessas perturbações, desses desgostos, 

De que excitas em mim confusa idéa, 

Aqui meu coração terei seguro. 
(...) (23) 

A réplica de Ericia espanta pela ousadia sensual que Bocage se permite junto de 
plateias portuguesas, porquanto não se trata da sua poesia erótica, circunscrita a um círculo 
muito mais restrito dos leitores de poesia ( tanto mais que a sua era mais ou menos proibida), 
mas, pelo contrário, de uma autêntica bofetada social na condição feminina, ao tempo: Ericia 
diz a Emília que esta tem ainda «mudos os sentidos, e ociosos / Nada os ancêa.» (24), mas lá 
chegará a altura em que os altares de Vesta, as leis, o culto não a hão-de bastar, nem 
saciar.Quantos pais tiranos atingidos, quantos amores contrariados estremecidos, quantos 
corpos subitamente despertos pelo cantor de Marília? Tanto mais que Bocage traduz 
literalmente o grito mais francês de Dubois-Fontanelle, no qual a Uberdade feminina é 
pensada como um direito geralmente não respeitado sobretudo num país descrito pelos 
viajantes estrangeiros de cativeiro de belas mulheres, rasgados olhos negros, cabelos de seda 
escura, ignorantes, à solta nas procissões, em volúpia nos conventos, cinta fina que se presta 
à "sedução: 

« ( - ) 
Emi.Mas essa Uberdade, isso que choras 
Quando he nosso? As mulheres sempre escravas, 
Victimas do interesse, e do costume, 
Dependem do dever, e não da escolha; 
Se acaso d'hum consorte ás leis se obrigão, 
Cumpre condescender com seus caprichos, 
Supportar seus defeitos; cumpre ama-lo, 
Cumpre até venerar-lhe as injustiças: 
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Pode-se appetecer tão duro estado? 

Ah! Só neste lugar serei ditosa.» 
(...) »(25) 

Importa registar que esta força progressiva viria da juventude de Bocage, ameaçada mas 
voluntariosa, tradutora deste drama.De facto, Maria Idalina Resina Rodrigues, no seu já 
referido estudo A História de Paulo e Virgínia contada por Bocage /.../, nota que o poeta 
traduz Bernardin de Saint-Pierre «decerto nos últimos anos de vida», (vida que foi curta e 
colhida ainda na madureza de uma juventude que conhecia a fundo desenganos de avançada e 
desprivilegiada velhice), com uma prudência notável em matéria política, religiosa e erótica, 
que só acentua «a não sintonia entre os dois momentos culturais», o da escrita do autor 
francês e o da tradução portuguesa, historicamente próximos mas substancialmente 

distantes.(26) 
Antes de Manuel Maria ter de reconhecer com Voltaire que «Je suis forcé de m' abaisser 

/ Pour me faire entendre», sabia ainda o poeta aumentar a beleza de um lamento de uma 

Primavera desperdiçada na repressão do templo, mais expressivo na versão portuguesa do 

que na sóbria pena de Dubois-Fontanelle: 

« (•••) 

Perdi, murchei nas lagrimas, no opprobio 
A estação de alegria, a flor dos annos, 
Combater-me, opprimir-me, atormentar-me, 
Padecer, suspirar foi meu destino 
A mil tribulações me conduziste. 
Só tenho no sepulcro o fim de todas: 
Em breve se abrirá por ordem tua ... 

(...) » 

cf. 

«(...) 

Dans Topprobe et les pleurs j'ai passé ma jeunesse; 
Mon sort fut de combattre et de gémir sans cesse. 
Par vous, à tous les maux, mon coeur s'est vu réduit. 
Leur terme est le tombeau; votre main m'y conduit. 
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Et vos ordres bientôt vont m'y faire descendre. 

(...) » 
(27) 

Em seguida, Erícia renega os laços de sangue que a unem a seu pai, afinal seu cruel 

carrasco, e o tradutor prolonga mais uma vez a fala da donzela, na mão de Bocage mais 

intensa e indignada do que na versão francesa, em qua a placidez da personagem enfatiza 

menos o peso da voz da natureza na realização da mulher: 

Eric: (...) 
Opposto a meus legítimos desejos, 
A todo o meu prazer contrario sempre, 

Huma só vez sequer não preferiste 
O caracter de Pai ao de verdugo; 
Deste-me a conhecer o que he desgraça, 
Folgaste de meu mal...Não, não te assombre 
Que eu do respeito as leis, Senhor, não cumpra; 
Tu o exemplo me deste, atropellando 

As maviosas leis da natureza! 
(...) »(28) 

Cautelosamente, e apesar de outras ousadias certamente menos reprováveis nessa época, 
Bocage evita uma reunião excessiva de termos que refiram directamente a religião e a sua 
censura, mesmo se, nesta peça em particular, se limitam à esfera do paganismo, porquanto 
certas afinidades nos excessos podiam convidar a identificações mais ou menos 

inconvenientes: 

« (.-) 

Que leis! Que horrores! 
Os Ceos anhelão sangue! Ordenão morte! 
Exigem Parrecidios! Tu confundes 
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Com a Religião teu impio zelo... 
(...) » 

cf. 

OSMIDE 
Quelle Religion! quel devoir! quelle horreur! 
Les meurtres commandent-ils le meurtre et la fureur? 
Pour la Religion tu prends ton zèle impie...» 

(...) » 

(29) 

Em termos gerais, Bocage tende a acrescentar adjectivos, substantivos e verbos sempre 

em função de uma intensificação emocional: se Dubois-Fontanelle escreve simplesmente 

«Laisse-moLArtisan de nos maux,(...) », palavras com que Osmide despede Aurèle, o nosso 

tradutor propõe «Vaite, deixa-me Tyranno, Artifice fatal dos nossos males!» e torna mais 

pesada a maldição do amante infeliz; se o original diz «Dans des temps plus heureux, 

pourquoi me r enlever?», o poeta acrescenta «Em melhor tempo / A meu ardente amor 

porque a roubaste?»; se Osmide decide que «Je puis à son malheur dérober la victime», o 

tradutor, apaixonado fervoroso, sublinha: «Posso remir a victima, que adoro.». Na mesma 

linha, a «injuste Vesta» passa a ser a «feroz Vesta» e «les Prêtesses» degradam-se até 

«barbaras Escravas», justificando, em parte, o desdobramento quase sistemático de um verso 

francês em dois portugueses, mais passional e mais solene, facto a que não é alheio o carácter 

mais analítico da nossa língua e toda uma estilística bocagiana (30). Exemplo privilegiado 

deste efeito duplo é a tradução do verso seguinte, a que Bocage empresta quase o ritmo e a 

síntese de uma sentença: 

Fais taire le Pontife, et cède à la nature. 
(...) » 

cf. 

Ahi faze que o Pontífice emmudeça; 
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Triunfe a natureza, amor triunfe... 
(...) » 

(31) 

O tradutor converte a parte final da cena IV do acto II numa cena V do acto II e com o 

Rolamento deste monólogo de Afrânio, aliás desdobrado em português numa força própria, 

consegue aureolar o apaixonado e a sua santa vingança: 

«(...) 

Tudo, tudo perdeo! ...Não eu lhe resto, 
Basta!... Appelle-se á força.Arme-se a raiva, 
Congregue-se hum Partido, ajudem promptos 
Os Confidentes meus minha vingança, 
E com ferro, e violência aqui tornemos. 
Ao Sepulchro se arranque a minha amada, 
Arranque-se aos Verdugos, a despeito 
Dos Romanos, das leis, e até dos Numes. 

(...) » 

cf. 

« ( - ) 

Il fuitL.tout l'abandonne!... et je le souffrirois! 
Je lui reste... il suffit.Armons la violence; 
Rassemblons mes amis; qu ils servent ma vengeance: 
Et la force à la main, revenons en ces lieux 
L'arracher au tombeau, malgré Rome et les Dieux. 

( - ) » 
(32) 

Na cena I do acto III, as alterações do tradutor são da mesma ordem: quando Aurélio quer 
explicar as suas lágrimas, dizendo: «Ao fado / De huma filha infeliz são bem devidas...», 
dissolve a singeleza do pai francês que desabafa tão só:«...je les doit à son sort.»; ao verso de 
rimo binário «L'aspect de ce tombeau me confond et m'effraie.» corresponde um ntmo 
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ternário de «O aspecto do Sepulchro me confunde... / Me arripia...Me abate...»; de «quels 
souhaits ose former mon coeur!» Bocage enfeita e escreve: «Que esperanças, que desejos / 
Se afoita a conceber minha alma insana?»; Bocage transforma o desespero pouco palavroso 
de Aurèle que diz: «Ma fille...Ah! de quel oeil pourrai-je f annoncer / Le rigoureux arrêt que 
j'ai dû prononcer?.../ A ses yeux effayés comment offrir la tombe?...» num rosário 
declamatório de desespero:«Com que voz, com que face, oh filha minha, I Ha de teu Pai 
misérrimo intimar-te / A sentença cruel, que deo forçado? / Com que animo a teus olhos 
temerosos / Hei de expor o Sepulchro!...A morte...O nada!...».Mais uma vez, na cena II deste 
último acto, Bocage acrescenta ao verso francês, «Que de maux cet amour a semé sur ma 
vie!», mais desdobramentos: «Este funesto amor, que negros males I Semeou na minha alma, 
e nos meus dias!» e pinta ainda uma mulher mais afirmativa que não se limita, perante a 
infelicidade do pai, a notar que também foi desgraçada, mas põe-se realmente no centro do 
infortúnio: «Porém dos annos meus pondera o Fado» (33). O poeta português explicita toda 
uma noção de humanidade subjacente à peça francesa, mas aí realmente não dita, que vai 
preparando um autêntico manifesto contra a superstição e o fanatismo religioso, a 
desenvolver na última cena deste terceiro acto: 

« ( - ) 
Cuida só em punir, meus ais não oiças, 
Suffoca as sensações da humanidade, 
Repulsa a natureza horrorizada... 

(•••) » 

cf. 

«(•••) 

Fermez Toeil sur mes pleurs; ne songez qu à punir; 
Etouffez, repoussez la nature éperdue... 

(...) » 
(34) 

Curiosamente, a Ericia de Bocage, depois de anteriormente haver denunciado a Emília a 
diversas opressões que recaem sobre as mulheres assim aprisionadas, no elogio derradeiro 
que oferece de Afrânio, observa que ele teria sido «hum terno Esposo, hum digno amante, / 
Que me offertava a liberdade, a glória...», numa óbvia ambiguidade entre a não ida para o 
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templo e a afirmação de uma autonomia que só o grande amor e o amante sério saberiam 
proporcionar(35).A Ericie de Dubois-Fontanelle fica-se pela expressão geral e menos 
perturbante da garantia da felicidade: «Je suivois un époux, qui m'offroit le 
bonheur»(36).Nesta mesma cena, reforçando ainda a ideia de uma personagem mais 
afirmativa na versão de Bocage, enquanto que Ericie se interroga, incrédula, insegura: «...où 
m'emporte un souvenir funeste? / Hélas! Dois-je à l'amour le moment qui me reste?», Ericia 
exclama: «Onde triste memoria, me arrebatas!.../ Ah, meu final momento à amor 
pertence.»(37).Esta espécie de promoção da igualdade entre os sexos, passe o anacronismo, 
teria uma continuidade inacreditável na última cena, no instante delicioso, tanto mais 
delicioso se entendido nesta coerência da tradução, em que Afrânio substitui a assimetria 
francesa de Osmide que diz «Je l'adore, elle m'aime.» por uma só aparente diminuição de 
intensidade, já que a harmonia assim expressa encerra um universo de correspondência 
perfeita, mais à maneira de José Anastácio da Cunha do que à semelhança dos desencontros 
bocagianos: 

«(...) 
Eu amo, eu sou amado... 

(...) »(38) 

Contudo, o jovem poeta teria de se conter mais em matéria especificamente política, 

numa época em que a rainha D.Maria passara a mandar confeccionar os seus vestidos em 

Lisboa, Paris entregue que estava a modas mais agitadas, tão temidas em PortugaLPortanto, 

Bocage, tradutor que é fiel sempre que o Limoeiro o permite, desvia-se conscientemente da 

mensagem revolucionária francesa, ao verter dois versos do discurso de Afrânio, autêntico 

hino à Uberdade, junto do sepulcro ainda oco da amada: 

«(...) 
Manter a Uberdade he crime em Roma? 

(...) 
O humano coração tende á ventura. 

(...) » 

cf. 

« (•••) 
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Est-ce m crime, en ces lieux, d'aimer la liberté? 
Le premier voeu de l'homme est celui d'être libre. 

(...) » 

(39) 

A Roma antiga afastava sugestões no espaço e no tempo e a vocação mais sentimental 

para a felicidade evita certo filosofismo da «liberté, égalité, fraternité», mais no domínto das 

aspirações sociais.Em seguida, o AMnio nacional tem, apesar de tudo (e Bocage deva saber, 

como veio depois a experimentar dramaticamente, que o delito contra o estado era então 

mais grave do que o atentado à religião), a coragem de censnrar a desumanidade de uma 

religião que se verga à superstição: 

«(...) 
Como! A Religião faz deshumanos? 
Sempre a superstição desatinada, 
Oh Ceos! Oh Natureza! Ha de affrontar-vos! 

Sempre de idéas vãs envilecida, 
Ha de a razão jazer, e a humanidade! 
Sempre o cego mortal ceder a enganos!... 

(...) » (40) 

Porém, Manuel Maria evita a repetição francesa, muito próxima da palavra «Religion», 

q ue faz «impitoyable» o homem e é desvirtuada por uma superstição que consiste nos «vams 
préjugés» de uma «raison avilie», numa expressão excessivamente filosófica para o que 
convinha ao contexto português. O Arrãnio que, como o sen equivalente francês, afirma que 
detesta os deuses que dominam pelo medo, a falácia e a morte, é o Bocage que define, num 
soneto o seu Deus da fertilidade, do consolo, da razão, o htverso do déspota div.no, hosttl 
aos humanos. Não se tratando de uma dessas traduções encomendadas para supnr mtsenas, a 
versão bocagiana do drama de Dubois-Fontanelle corresponde certamente a um mteresse 
fundo da obra do poeta, cruzando-se, por isso, de forma substancial com outras 
composições, como aquelas também em que Manuel Maria aspira à liberdade dilatada por um 
messiânico corso e outras em que uma concepção ronsseauista da natureza e do homem 
enriquece a vida, desenganada dessa «pavorosa ilusão da eternidade» (41). 
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A tragédia Sffihémie de D'Arnaud que Boeage traduziu antes da de Dubo.s

Fontanelle, dedicandoa, à semelhança do que fez corn a sua Eriçk, f « 1 — " » ■ 
situase na mesma área temática da <ducta vigorosa entre a religião e o amor», eom a garant* 
do «triomphe glorioso da religião», apesar dos «perigosos e terríveis embates com que os 
sentidos assaltam a razão». Só o realismo, por assim dizer, desses conflitos proporciona «um 
quadro moral do homem (...) ainda mais como é, que como devera ser» e depura «as celestes 
verdades, que adoramos», conforme salienta o próprio Bocage em «Advertência Prehmmar 
do Traductor», por um lado, num rasgo de modernidade dramática, e, por outro, numa 
prudente amenização dos efeitos de nm tão reforçado império dos sentidos, no fundo so 
vencido, porque a devoção devia prevalecer para conforto social do poeta (42). E o 
argumento venerando do respeito pela verosimilhança que o tradutor aqui usa para justtficar 
uma esperada acusação de excesso no que toca a ênfase sugestiva sobre a natureza: 

« (...) finalmente (eu o repito) o esplendor do vencimento consiste nas 

difficuldades que o disputaram, e a verosimilhança padeceria na obra 

que publico, se a victoria da religião contra a natureza fosse menos ár

dua. (...) » (43) 

Mais uma vez, Bocage expõe uma orientação de fidelidade para a sua tradução, no 
que toca a versificação do origina!, que se afigura «harmoniosa, accomodada ao assumpto, 
branda, ou enérgica», o quanto à dicção, só dificultada pelos lugares de discordância entre os 
«génios» das duas línguas, apesar de, desde togo assumir o compromisso de evrtar os tats 
galicismos reinantes nas traduções da época, «que nos enxovalham o fértil e magestoso 
idioma», e de afirmar que, quando necessário, se apoderou do pensamento do autor, tratando 

«de o representar a meu modo». (44) _ 
Na verdade, Bocage sabe respeitar a tragédia francesa nas suas atitudes e stgmficaçoes, 

tascando a tal intimidade com essa língua outra, afinal ainda sua, mas o poeta naconahzaa 
de novo por certo exagero das imagens, solenidade e até pompa das expressões e pela tensão 
de um verso encurtado. S^hão vejamos: na cena I do Acto I, se o .dit funèbre» está «arrose 
de mes larmes», numa bela sugestão da amora e do seu orvalho, paralelos á juventude e as 
suas penas, a versão bocagiana fala de «este leito fúnebre, que banham / Minhas lagnmas 
ristes», num óbvio exagero de quantidade e de adjectivação; aos «étemelles alarmes» dao 

lugar enfaticamente «a dôr e o susto»; o «amour» proibido é aqui «um louco amor»; em vez 
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do verbo «dompter», de acordo com a animalidade deste «penchant criminel», o tradutor 

radicaliza a formulação, ao mesmo tempo que uma tal linguagem parece não lhe agradar 

numa boca feminina, transferindo-a suavemente para a ordem mais vaga do instinto, e 

diz-«Não has de tu livrar-me d'esté instincto criminoso?»; a «épouse (...) gémissante» surge, 

em português, «Com lagrimas, com ais», num desdobramento de reforço; da mesma forma, 

os três versos franceses dão lugar aos cinco versos portugueses, ricos de nuances 

sentimentais: 

« (.-) 

Détruis des sentimens si coupables, si chers; 
Brise un coeur révolté, qui traîne d'autres fers 
Que ceux, dont pour jamais tes mains m'ont enchaîné... 

(...) » 

cf. 

« (•••) 

Ah! Suffoca estes frágeis sentimentos, 
Esta paixão, meu crime, e tua offensa; 
Fere, compunge um coração rebelde, 
Que inda soffre prisões além d'aquellas, 
Que cingiu para sempre em teus altares... 

(...) » 
(45) 

Eufemia com a caveira na mão, retrato da renúncia a conquistar, libertadora da sua 
inquietante sedução, quase morre, de forma mais espitualizada na pena de Bocage, pois «la 
paix» passa a ser «paz celeste» e «ces combats, mes infidéhtés (...) mes sens ag.es», esta 
coerência de sensualidade violenta, transforma-se numa depressão solene, anímica de 
«angustias, meus perjúrios,/ (...) n esta aima afflicta», em que se perde o erotismo francês da 
mulher que, arrebatada pelos sentidos, prefere não o ser e aspira à desolação da morte (46). 

Na cena II do F Acto (47), a Eufemia portuguesa é mais calorosa e não se limita a 
chamar a Sofia «ma soeur»: dirige-se-lhe, dizendo «querida irmã, piedosa amiga». Parece ser 
mais eloquente a expressão de Euphémie quando fala de «mourante vertu» e de «faiblesse 
indocile», em vez de «languida virtude» e de «alma indócil», já que desta forma se pressente 
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a morte da protagonista em directa conexão com a sna fraqneza one não consegne dommar. 
O tradutor convene «tronble affrenx» em «perturbação, (...) cegueira», mas «ce coeur 
déchiré» de Euphémie é simplesmente «men coração».0 ritmo ternário de «mes ennms, mes 
tonrmens, mes remords» dá lugar a nma sequência binária de «mirtos ancas, meus 
remorsos» e Bocage acentua certo gosto romântico ao substituir «morts» pelas <darvas», bem 
mais impressionantes.Sinval deixa de ser « de l'Étemel l'audacieux rivab> para ser o 
«competidor do Omnipotente» e «mon sem malheureux» é simplesmente «nas entrartos», 
como se Bocage fizesse, de repente, nm esforço de depuração para que o texto parecesse 
mais contundente.Assnn, «le poison séducteur» é simplesmente «o veneno», mas enquanto 
que o original francês fala do «feu des passions, leurs horribles combats, / Le charme de 
l'amour son pouvoir invincible,,, a versão bocagiana acrescenta ao «fogo, furor das paixões, 
/ ( ) o encanto, / a força do amor», também «os seus estragos», só implícitos no ardor das 
formulações francesas.Quando Mélanie visionariamente exphca a sua renúncia, alastrando a 
desgraça à prépria monarquia, o poeta português traduz correctamente as pengosas 
sugestões francesas, reduzindo, no entanto, os desgostos régios aos dos outros humanos, 
numa tentativa de generalização une dissolve a ameaça republicana e o agttador 
descontentamento popular: 

Je contemple ces grands, les maîtres des humains: 

Je les vois assiégés de semblables chagrins; 
Je vois le trône même environné d̂  alarmes, 
Et le bandeau des rois, tout trempé de leurs larmes. 

cf. 

« (...) Observo os grandes. 

Os senhores do mundo, e n elles vejo 
Como nos mais o dissabor, o enjôo; 
Angustias sobre o throno até diviso, 
E a purpura dos reis banhada em pranto. 

(...)» (48) 
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Dificilmente se consegue na versão portuguesa a energia lapidar de certos versos 
franceses, como aquele «À ce besoin d'aimer, le cri de la nature», derramado nos seguintes: 
«Á precisão de amar, á voz, que solta, / E com que persuade a Natureza.», contudo 
basicamente equivalentes.Também o simples «bonheur» é empolado em «ineffavel gloria», e 
o «mon repentir» de Euphémie, no meio de «ma douleur / Mes maux, mon désespoir, (...), 
mon crime» é elidido, talvez porque, sendo, na versão portuguesa, a dor elevada a «delirio», 
o arrependimento diminuia esse clímax da paixão. Curió sãmente um «Dieu, qui sait punir, 
interprète éclairé» passa a ser «um Deus castigador», despromovido no seu discernimento, e, 
mais adiante, Mélanie dirá que «Dieu n'est point un tyran sanguinnaire», tendo uma 
correspondência menos comprometedora em português: « (...) A Divindade / Não pôde ser 
cruel, (...)».Enfaticamente se traduz «malheur» por «desgraça cruel» e inversamente «le 
monstre affreux», esse filho tão amado que ousou expulsar a sua própria mãe, é tão só 
«monstro» na pena de Bocage, como «la mère expirante» fica simplesmente «triste», numa 
óbvia diminuição do horror perante o filho e do desespero materno.É de notar igualmente 
que o elogio que a mãe desnaturada faz da filha, na reunião de qualidades que a dotam, tem 
ressonâncias psicológicas e de personalidade que se perdem na tradução portuguesa, para 
além de se apagar a relação física de uma mãe que amamentou o filho, mas que recusou o 
peito à sua filha, como concretamente se diz no texto francês, se quisermos ser mesquinhos 
no detalhe deste exame: 

« Elle étoit embellie 

De tous ces agrémens, dont l'assemblage heureux 
Touche encore plus le coeur, qu'il ne séduit les yeux; 
Pour me plaire, grand Dieu, tes mains l'avoient formée; 
Je lui fermois mon sein, et j'en étois aimée; » 

cf. 
« . Que a Natureza 

Ornou d'aquellas graças, que enfeitiçam 
Ainda mais os corações que os olhos. 
Tu a formaste, oh Deus, para agradar-me, 
E eu neguei-lhe o carinho, amando-me ella.» 

(49) 
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O IF Acto também magistralmente traduzido, altera só pormenores da mesma ordem dos já 

apontados: Bocage acrescenta à invocação francesa, «O mon Dieu», uma outra insistence, 

«Oh Deus! Oh páe benigno!; qualifica «une amie» de «triste amiga»; «Ses ennuis... ses 

remords dans les larmes noyés» passam a ser «remorsos, I Em soluços e em lagrimas 

nutridos.»; o paroxismo amoroso é sublinhado pelo tradutor: 

« ( ■ • • ) 

Mes pleurs, mon trouble 

Vous le nomment assez.... mon supplice redouble. 

De Sinval. 
(...) » 

cf. 

Meu pranto, 

Minha perturbação volo nomêa... 

Que phrenesi! Que angustia!.. Eu ardo...eu morro. 

De Sinval... 
(...) » 

(50) 

O poeta consegue também emprestar colorido à sua tradução, introduzindo a cor da 

paixão de Cristo na indumentária da personagem, aspecto que não é sugerido pelo original, e 

criando uma imagem do sacrifício, perfeitamente relacionada ainda com uma via sacra, muito 

impressionante, e que constitui uma derivação particular da «haine sanglante», para ja nao 

falarmos do adjectivo «atribulada» que verdadeiramente aproxima Euphemia de Cristo e do 

efeito do outro adjectivo «dolorosos», algo sacrificial: 

En attestant ce Dieu, qui me laisse à moimême, 
Qui me voit, chaque jour, dans ce désordre extrême, 
Me traîner aux autels...qui ne m'écoute pas.. 
Dix ans de désespoir, de larmes, de combats, 
Une haine sanglante à mon coeur attachée. 
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(...) 

cf. 

E attestando este Deus, que me abandona, 

Que me vê cada dia atribulada 

Vir de rojo ao altar... e não me escuta!... 

Dez anos de combates dolorosos, 

De lagrimas, de preces, o cilicio 

Chegado ao coração, tinto em meu sangue; 

» 

(51) 

Ainda na cena II do acto II, o tradutor persiste no seu estilo enfático (52).Quando la 
Comtesse d'Orcé confessa à filha que Sinval fugiu, di-lo do modo seguinte: «De douleur 
égaré, / Il fuit loin de mes yeux...(...)», e Bocage empresta uma intensidade particular a esta 
revelação: «De amor, e de afflicção desesperado, I Fugiu, sumiu-se, (...) ».Da mesma forma, 
Euphémie pressente que o seu apaixonado deve ter morrido e afirma: « Sinval ne sera plus», 
enquanto que a personagem portuguesa repete: «Sinval é morto, é morto.».Na mesma fala, 
Euphémie dirá num verso:« Tous les poisons, les feux enflamment mes blessures» e Eufémia 
exagera: «Todos os fogos, os venenos todos I Me abrazam, me devoram, me consomem».Na 
boca de Cecília, os «attentats» passam a ser «delictos, attentados» e, na cena IV, «la rosée» é 
o «saudável, doce orvalho» e «Tanathème» carrega-se com um adjectivo e fica «o anathema 
horroroso» (53).Na cena VII do acto II, quando Théotime, Sinval feito monge que ainda não 
revelou a sua identidade recalcada, como a sua paixão que há-de explodir, fala a Mélanie da 
misericórdia essencial de um Deus bom, apesar dos fanáticos «au coeur dur et sauvage» que 
o pintam irado contra os mortais, Bocage opta pela tradução «espirito intractavel», mais 

branda e prudente. (54) 
A cena IX é aquela que reune Euphémie e Théotime, afinal a Constance e o Sinval de 

antigamente, ela no papel de religiosa que vem confessar ao sacerdote o seu amor 
irreprimível, ele manifestando uma sensatez eclesiástica exemplar no sucesso absoluto da sua 
renúncia ( não definitiva). Na tragédia de D'Arnaud, ela suspira:« Ah! mon père!», 
tratamento que distancia claramente os dois religiosos que hão-de aproximar-se novamente 
na revelação inesperada da sua história antiga, mas Bocage elimina essa parede e regista só o 
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suspiro perdendo impacto de contraste logo a scgnir.Qnando Théotime aconselha Euphémie 
a vencer o amor, porque «é necessário», ela reage, pedindo-lhe força, essa força que ele lhe 
vai realmente insuflar, mas no sentido de ela dar voz livre ao seu grande amor confessado, 
momentos depois.«Théotime, le sage» despe a sua roupagem sacerdotal e a natureza, ha 
tanto calada, impera.A fraca Euphémie, que lhe roga: «Eh! donnez-m'en la force.», nao m 
ter justamente força, - e este pedido já o revela -, para realizar essa paixão antiga, de que 
tinha acahado de descrever o vigor irreprimível. A tradução portuguesa, que regista so a 
interrogação: «Porém como?», perde a sugestão mais clara da fraqueza de Eupherma, do 
mesmo modo que quando Théotime prega que «Avec soi s'impose un étemel divorce», 
sugerindo também a sua duplicidade, a existência do outro de que esteve provisoriamente 
divorciado, não o faz por acaso, e essa inteligência do original francês, também do jogo entre 
o eterno e o provisório, desperdiça-se um pouco na versão bocagiana:« E necessário / Um 
divorcio total coa natureza.» Euphémie fala em «dompter sa flamme» e Euphemia 
simplesmente em vencer o seu amor, o primeiro lamento é quase animal, o segundo e mais 
decente Theótfmo pede a Euphemia que se modere, Théotime nunca o faria e é mais vago, 
porque está já em processo a sua metamorfose: «Que dites-vous, ma soeur? par 1 amour 
égaré I Votre coeur...».Ainda nesta cena IX, curiosamente Bocage quase não traduz um dos 
versos mais pungentes de uma longa fala de Théotime, ou fá - lo algo deficitariamente: 

«(...) 
Il est pour vous l'excès d'une coupable ivresse.» 

(...) 

cf. 

« (...) 
, e é em vós um attentado 

Contra o céo. (...)» 
(55) 

Ora foi exactamente o excesso exprimido, o persuasivo espectáculo da embriaguez 
dos sentidos em Euphémie que operaram a transmutação de Théotime e, portanto, D'Arnaud 
registou-a tal e qual nas palavras ainda não vacilantes, mas muito atentas, do 
sacerdote Perdê-las ou esbatê-las no mero religioso é reduzir as significações.Tambcm no 
momento em que a mulher lhe entrega as cartas de amor, o mesmo instante do subito 
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entendimento do sacerdote, a imagem francesa da morte que se lhe alastra no rosto, «la mort 
sur son front répandue», dá lugar a uma tradução menos poética: ««Tem no rosto a pallidez 

da morte!...».(56) 
Se algum reparo há a fazer à notável tradução do acto III, só poderá ser da ordem 

da minudência.Euphémie diz-se «fille dénaturée», mas Bocage omite essa violência da 
personagem sobre si própria, certamente por a achar injusta no quadro da bondade que já a 
caracterizou.Porém, ela é bem agora um exagero da tal sensatez de que se julgava incapaz, 
quando ainda há pouco fervia de irreprimível emoção.Talvez que considerar-se desnaturada 
por fugir a uma mãe desastrosa para realizar o seu amor faça parte da caracterização de uma 
certa loucura, isto é, de uma quase desumana generosidade (57).Ao contrário de Euphémie, a 
Euphemia portuguesa repete «Morrerei, morrerei...» com o dramatismo suplementar que a 
caracteriza, agora que de cabeça perdida reconhece: «Já não sei da razão, debalde a busco.». 
D'Arnaud explora mais finamente a oposição entre sentimento e razão, no sentido da 
duplicidade desagregadora: «Je n ai plus de raison; je me cherche et m ignore...».Importa 
também registar que Bocage evitou uma formulação francesa que, ainda que refira 
particularmente o universo religioso para onde eram lançados «à contre coeur» os filhos 
segundos, tem uma energia de alguma ressonância política: 

« (...) 

Non, jamais l'Eternel n a forgé ces entraves, 
Ce joug sous qui s'abaisse un vil peuple d'esclaves; 
Voilà le seul tribut que la raison lui donne, 
Voilà le pur encens, qui s'élève à son trône. 

(...) » 

cf. 

«(.. .) 

O Immenso não forjou estas cadêas, 
É, é desagradável a seus olhos 
Este jugo em que estão tantos escravos: 
Um natural, um voluntário culto, 
E não votos forçados, são o incenso 
Puro e grato, que sobe até seu trono. 

(...) » 
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(58) 

Não é só o vil povo de escravos, debaixo deste jugo, que é, de certa maneira, apagado, é 

igualmente a Razão fundadora da liberdade desse povo que desaparece na versão portuguesa. 

De imediato, se o «feu brûle» em Constance, num momento de confissão passional, o 

tradutor atribui a Constança uma «paixão, que me abraza, e me envenena». Theótime falará 

de «une horrible existence», num quadro verdadeiramente infernal de lágrimas, prisão, 

incenso e fel, e Bocage intensifica, por um lado, as imagens francesas, mas, por outro lado, 

retira o adjectivo a existência, certamente por achar suficientes os qualificativos do seu 

punho: 

«( . . . ) 

Je vais rn abandonner à toutes leurs fureurs, 
Sécher dans des cachots inondés de mes pleurs, 
Chaque jour y maudire une horrible existence... 

(...) » 

cf. 

«( . . . ) 

Corro a sacrificar-me á furia d'elles, 
Corro a mirrar-me em lobrega masmorra, 
A desfazer-me em lagrimas contínuas, 
A maldizer ah minha existência... 

(...) » 

(59) 

Na mesma cena do último acto, Théotime diz simplesmente a Euphémie: «Laisse-
moi. ».Theótimo diz-lhe o mesmo, mas aproveita para lhe chamar ingrata e evita tratá-la por 
«épouse de mon coeur», ao mesmo tempo que não se humilha ao ponto de pedir à mulher 
que não o despreze: «Ne me refuse pas.». Bocage acrescenta ainda dois adjectivos às 
desgraças que conduziram a mãe de Constance, «l'auteur de tous nos maux», em português 
«a causa das nossas afflições, dos nossos males», até àquela clausura: «um triste azar, um 
subito infortúnio» no lugar de «misère» e de «chagrin». Na terceira cena, o tradutor faz 
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corresponder «existência» a «substance mortelle», tornando mais claro o discurso de 

Euphemia, apesar de se perder aqui porventura o sentido do secundário que é a vida, em 

termos espirituais, mas que se afigura primordial do ponto de vista da experiência do amor, 

tanto mais não consumada.Generosa, Euphemia, já com visões de castigo infernal, pede a 

Deus que não seja severo com Sinval, «De Sinval, oh meu Deus, teu raio affasta, / E um 

remorso efficaz lhe expie a culpa». Contudo, não é bem só eficácia que Euphémie implora, é 

sobretudo a felicidade que o arrependimento autêntico lhe traria, mas de que ele, decidido e 

vertical no seu desejo, é incapaz: «De Sinval, Ô mon Dieu, détourne ton courroux, / Et qu'un 

remords heureux le dérobe à tes coups!». Quando o fervoroso amante renega à sua adoração, 

a Euphemia de Manuel Maria exulta devotamente de alegria, enquanto a francesa, 

deliciosamente ambígua, lhe devolve, incrédula e talvez insegura no fundo da sua vontade tão 

paradoxal, uma pergunta: 

« (-O 
Euphémie, ô mon Dieu, retrouve Théotime? 

(...) » 

cf. 

« ( ■ • • ) 

Graças, benigno Deus, graças! Eu vejo 

Théotimo outra vez. (...) » 
(61) 

A moral da tragédia é dada pela própria «Comtesse d'Orce» na cena final do último 
acto, muito mais severa na versão bocagiana, em que «les erreurs de l'amour étemel» passam 
a ser a «cegueira do amor materno». A Condessa assumese, nesta fala derradeira, como 
«barbara mãe», no conjunto dessas «injustas» que não sabem «sustentar este piedoso e 
sagrado caracter». Paradigmática, a tradução desta moral desenha claramente um estilo 
florido e intenso em relação a um original francês cujo génio singular da síntese ajuda a uma 
sobriedade, que D'Arnaud, aplaudido no seu século até por Voltaire e por Rousseau, realiza 
a favor de uma evolução dramática, em França. (62) 

Circunscritas, ainda que com interesse evidente de alargamento espáciotemporal 
nas possibilidades de leitura, ao mundo pagão, as duas peças traduzidas por Bocage erguem

se numa mesma plataforma progressiva de crítica aos exageros fanáticos da religião, 
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inerente sustentáculo do poder absoluto e desumano dos reis, perigo acrescido de 
significação -, responsáveis pela morte, depois da asfixia subjectiva, lenta e dolorosa, da mais 
viçosa vida, homens e mulheres apaixonadas que definharam sob o jugo de falsas vocações, 
obrigadas por famílias cruéis. Igualmente arrojadas numa mesma sensualidade denunciada, 
tanto mais por vozes femininas realmente mais silenciosas, e na mesma energia com que 
assaltam a tentacular piedade mariana, não sem as cautelas estudadas, (que a biografia de 
Bocage mostrou terem sido insuficientes), Euphémie e Eriçie parecem, quase seguramente, 
participar de um mesmo período criativo na obra de Manuel Maria: aquele que, só muito a 
custo, permitia à Religião que vencesse a Natureza, ainda crédula das esperanças que haviam 
de conduzir o poeta ao despojamento determinante do cárcere.Escudando-se nas obrigações 
da verosimilhança, como advertirá, num retrato invertido de romântico que não se pode 
permitir sê-lo, - e assim não ficaria para sempre? -, Bocage desculpa-se excessivamente pela 
«árdua vitoria» das tradições, sejam elas estéticas ou sociais, sobre a delícia dos sentidos que 
um qualquer Napoleão, fulminador de Arcádias, traria com uma nova ordem política, mais 
sonhada do que conquistada. As duas traduções dramáticas constituem, neste plano, um 
mesmo hino à Uberdade de amar, numa questionação complexa dos condicionalismos sócio-
culturais da realização humana, ao ponto da «vitória da Religião sobre a Natureza» ser tão 
concludentemente dificultada que parece mais significar precisamente o contrário, isto é, o 
fim dos estáticos cenários de écloga e das heroínas descarnadas que se abandonam aos 
rigores da ordem e da devoção, dos eufemismos sentidos como necessidade ancestral.(63) 

De resto, os critérios estilísticos e ideológicos da tradução da obra de Bernardin de Saint-
Pierre, estudados por Maria Idalina Resina Rodrigues (64), coincidem perfeitamente com os 
destas'traduções de Rmhérme_AJ e de Eriçiei^/, seja genericamente no comportamento 
reverente perante instituições como a realeza ou a religião, no enfraquecimento cuidadoso da 
violência amorosa, naturalmente mais patente na m ó ú ^ l M ^ y ^ ^ ^ d o 1 u e 

nestes dois dramas, em que a ousadia consiste muito mais no que o poeta leva a imaginar, 
seja na persistência de mecanismos linguísticos ainda clássicos, nas várias expressões de 
redundância, reconhecidamente elmanista, o desdobramento frequente de lexemas e 
sintagmas que ora esvazia conotações, ora pretende colorir um pensamento alheio. Em 
sintonia com esta investigadora que salienta a atenção do tradutor mais ao espaço 
indiferenciado, em contraste com o autor francês afeito à variedade e aos aspectos distintivos 
da descrição, Hernâni Cidade (65) afirma que «não poderemos dizer que Bocage encontrasse 
na sua paleta de clássico as cores indispensáveis a uma perfeita transposição para páginas 
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portuguesas de todo o mundo de sensações que faziam do descritivo do francês, em vez de 

um encadeamento de conceitos para o gostoso exercício da inteligência, uma nova festa para 

todos os sentidos.»Estas contenções estéticas, morais e políticas caracterizam estas três 

traduções do mesmo modo e não parecem permitir situar particularmente a de Bernardin de 

Saint-Pierre, ao contrário do que supõe Resina Rodrigues, «decerto nos últimos anos da 

vida» de Bocage, até porque a data de publicação francesa de Paul et Virginie, não é 

determinante, neste aspecto. Da juventude do poeta, nesse Portugal do Intendente Geral da 

Polícia e das estafadas reuniões literárias em casa do «fofo conde», ninho pegajoso de versos 

esquecidos, não era de esperar senão prudência vigiada de velhice e secretíssima 

libertinagem, nos seus derradeiros quarenta anos de carácter difícil que a Viscondessa de 

Balsemão registou em soneto e José Daniel Rodrigues da Costa, escritor de privilégios 

oficiais, sofreu, humilhado, com o desprezo pelos seus folhetos de sabor popular ( 66). 

Um exame da tradução da comédia Le Grondeur de Palaprat não oferece reparos 

particularmente interessantes, até porque a sua temática centrada no retrato de um carácter 

colérico, com súbitos ataques de melancolia, não oferece especial motivo de polémica e, 

portanto, de desvio por parte de um hábil manipulador das duas línguas em diálogo.Tudo 

leva a crer que O Ralhador , «representada no Theatro da Rua dos Condes muitos annos 

antes do fallecimento de Bocage», serviu para alimentar a moda teatral francesa nos palcos 

nacionais da época, agónicos de más traduções e de péssimos actores, como os que terão 

justificado as paleadas, aquando da representação de uma comédia, cuja tradução 

competentíssima não deitou a perder os ingredientes cómicos que haviam garantido, numa 

França de público mais educado e de extraordinários actores, o sucesso, ainda que não 

imediato, da comédia de Palaprat (67). 

O Acto I evidencia bem a sensibilidade do tradutor em relação à coloquialidade, à 

vivacidade dos diálogos, de tal forma patentes na versão bocagiana que as personagens, na 

sua brusquidão e expressões oralizantes parecem ter nascido portuguesas. Parte do diálogo 

da cena Vffl do Acto I ilustra perfeitamente a destreza de Manuel Maria enquanto animador 

deste «grondeur», incapaz de assumir a sua identidade na descrição latina, apontada pelo seu 

filho mais novo: 

« (-.) 
BRILLON 

Peste soit des livres et du latin! 

M.GRICHARD 
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Attends, petit enrage, attends. 
BRILLON 

Oui, oui, attends! qu'on m'y attrappe.Tenez, voilà pour 
votre soufflet. (Il déchire son livre). 

M.GRICHARD 
Le fouet, maraud, le fouet. 

BRILLON 
Oui-dà, le fouet; j'en vais faire autant tout-à-f heure de 

ma Grammaire et de mon Despautere. 
M.GRICHARD 

Tu la payeras.Ce petit maraud abuse tous les jours de la 
tendresse que j'ai pour lui. 

CATAU 
Voilà déjà un petit Grichard tout craché. 

M.GRICHARD. 

Que marmottes-tu là? 
(...) » 

cf. 

Jacintho. Leve o diabo os livros, e o latim. 

André. Espera, diabinho solto, espera. 
Jacintho. Sim, sim, espera; veja se me torna a apanhar. 

Aqui vai pela bofetada (rasga o thema). 
André. Maroto! Venha o chicote, o chicote. 
Jacintho.O chicote, pois não! Vou já fazer o mesmo á 

Grammatica, e ao Diccionario; e, se pilhar tam
bém algum alfarrábio seu, reze-lhe por alma. (vai-se) 

André.Tu mo pagarás.Este marotete sempre está a abusar 

do amor que lhe tenho! 
Ignez. (aparte) Já he o Pai escrito, e escarrado. 

André.Que estás tu rosnando? 
(...) 
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No que respeita ao Acto II, Bocage achou por bem alongar a cena XIII, incluindo nela a 

«scène XIV» de U J t a d H L certamente por a «scène XIII» ser muito pequena e estar 

naturalmente articulada com a seguinte, ganhando até mais sentido cómico assrm amphada e 

explicitada no cerne da sua motivação ridícula por um comentário da lavra do tradutor: 

« (-.) 

André. (...) Velho de borra, tontarrão! Querem deitar a perder 
a Rapariga! Bailes, musicas, diabos!... Por isso ha tantas 
loucas, e tudo he culpa dos Pais, ou de quem as governa. 

A \ ( - ) » ( 6 9 ) 
(vai-se rosnando.) v ' 

A cena XV deste Acto II termina, na tradução, com a primeira fala da cena seguinte, 
provavelmente para a condimentar desde logo com a expectativa da chegada do Ralhador, 
desiludido por não encontrar ninguém na casa do senhor Álvaro.Nesta cena XV, Bocage 
economiza o tradicronal ataque das mulheres contra as mulheres, sobretudo por parte das 
criadas resumindo-a ao essencial genérico da crítica à sua ganância caprichosa, mas 
retirando-lhe a ênfase francesa sobre a classe social mais elevada, certamente perturbante: 

« ( - ) 
CATAU 

(...) Je connois les femmes du monde, elles n épargnent rien pour se sa

tisfaire; et la félicité avec laquelle la plupart jettent Y argent, fait soupçon

ner malgré qu'on en ait, qu'il ne leur en coûte pas beaucoup. 

(...) » 

cf. 

« ( - ) 
IGNEZ 

( ) • as Mulheres, conheço eu, nada poupam para se satisfazerem. 
(...) » 

(70) 
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A cena XVI, ainda deste acto II, e que corresponde à «scène XVII» do original 

francês, inclui uma risada sobre a Corte, ausente em Palaprat, muito prudentemente posta na 

boca de uma personagem com pouco crédito como o Ralhador, que, para casar com uma 

jovem mulher, se sujeita à estratégia feminina de o humilhar, obrigando-o a aprender a dançar 

diversos minuetes, até que ele abdique dela e ela possa finalmente casar com quem ama 

realmente: 

Crispim. Está feito: quereis hum Minuete singello? 

André. Minuete singello?...Isso não. 

Crispim. O amável? 

André. Amável não. 
Crispim. O da Corte? 
André. Nada da Corte. 

(...) »(71) 

Como se não bastasse André saír desta cena a pedir socorro, não chegando a esse 

desespero no original, no fim da cena XVIII a criada, Ignez, promete agravar o suplício a 

André e diz com uma malvadez que Catau não chega a atingir: « (...) A segunda dança, em 

que o quero metter hade ser ainda peior que a primeira.» (72). 
Quanto à tradução do terceiro e último acto de L^Grondeur , Bocage procede a uma 

articulação mais motivada das cenas em que, nos casos das cenas I, IV eV, estas acabam com 
a primeira fala das cenas seguintes.Também a cena V, que corresponde à «scène VI» da 
comédia de Palaprat, exclui as quatro últimas falas da cena original e transporta-as para a 
cena VI, provavelmente para que a notícia de que o filho adorado do Ralhador tinha 
assentado praça não fosse dada assim de rompante (73).Finalmente, a última cena é menos 
cruel para com este médico de temperamento insuportável e que, portanto, mereceu ser 
enganado e não casar com Clarice, do que a «scène dernière», segundo Palaprat, já que aqui 
a criada chega a desejar que ele se enforque.Mais humano para com LjLGrondeur, Bocage, 
que se assemelhava a este carácter súbito, colérico e muito melancólico, projectado na sua 
criação poética, limita-se a condenar o Ralhador a continuar a ralhar, sozinho, enquanto 
todos eles se divertemA menos que o poeta soubesse que não podia haver pior condição do 
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que esta de, na solidão azeda, assistir, sem paz, à impassível felicidade dos outros de quem 

nunca se saberá fazer amar: 

« (...) 
CATAU 

De ses malades, peut-être; mais allons nous réjouir, et que 

le Grondeur, se pende s'il veut. (...) 

cf. 

Ignez.Vida dos seus doentes, talvez.Porém vamos nós regozijar-nos, 

e o Ralhador que ralhe embora. (...) » 
(74) 

Este poeta partiu-se definitivamente em dois, impróprio para classificações constantes: 
é o poeta que se rebela contra academismos medíocres, mas se deixa transportar, com eles, 
numa carruagem dourada do poder para cantar o nascimento da Infanta D.Maria Teresa; 
embala-se em idílios e epístolas de serôdio convencionalismo e agita-se numa densidade 
psicológica, exploradora de outras profundezas subjectivas e de imagens novas, que evoca 
escritas futuras, por muito que se abalance no peso retórico ; rege a poesia pela música que 
não soleniza o pensamento, emancipa-a dos salões, mas perde-se na excentricidade 
estapafúrdica, dirá Garrett, dos outeiros, nas perífrases e hipérboles, nas antíteses 
amplificantes, como denunciou Macedo, e come o pão negro dos mecenas azuis, 
praticamente analfabetos, que orgulhosamente lamenta (75). Jacinto do Prado Coelho, não 
sem grande habilidade crítica, salva o prisioneiro do visualismo nocturno, da mulher quase 
baudelairiana, da aparatosa verbosidade, com o melhor da sua poesia, o visionarismo 
fantasmático de uma «alma cristã (...) alumiada com a esperança da salvação», ultrapassando 
«etiquetas histórico-literárias», ao mesmo tempo que caracteriza o poeta em função delas 
implícita ou explicitamente, para o considerar simplesmente «um poeta verdadeiro». A este 
Bocage, ter-lhe-ia faltado, acrescenta, «uma elaboração lenta, concentrada, uma selecção 
exigente, comandada por um gosto seguro», sem derrames de energia e de imagens para que 
a autenticidade do fundamente vivido florescesse sem ervas (76). David Mourão-Ferreira 
tende a ver na tal transição «O Drama de Bocage», extensível ao nosso Romantismo, que 
tem, na sua opinião, a dupla infelicidade de «surgir vinte anos depois da morte de Bocage e 
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vinte anos antes do nascimento de Gomes Leal». Este Manuel Maria, aliviado dessa «ganga 
do arcadismo que lhe pesa como chumbo nas asas», teria feito Garrett parecer «timorato ou 
comedido nas veemências da paixão», Herculano seria só um razoável artista da «trágica 
soledade perante os outros homens ou diante do espectáculo da natureza inóspita», e 
Castilho teria sido chamado de velho ainda quase na sua juventude. Cinquenta anos depois, 
acrescentará Mourão-Ferreira, numa das suas reflexões mais do que deliciosas a que 
realmente nos habituou, o poeta teria voado com uma qualquer Ana Plácido, escandalosa 
como não sabiam assumir ser as suas recônditas Manhas, cantadas sem o talento, dirá ainda, 
que teria excluído as inábeis «cavilhas métricas», «as rimas obrigatórias» e a «concessão ao 
gosto ( ) de uma época de poesia medíocre».Incapaz de proporcionar poeticamente o 
encontro entre esses sentimentos novos e a novidade das formas, o Bocage de David 
Mourão-Ferreira comove-o e logo o impacienta, conforme confessa, «com um pé nos 
degraus da Arcádia, com o outro suspenso ante os abismos enigmáticos do futuro» (77). Dir-
se-ia que nada disto é mentira, sem que seja completamente verdade; o Romantismo nacional 
caiu em muito boas mãos, as de Almeida Garrett, capaz de fremente paixão e de aventurosa 
poesia na idade em que o poeta se permite fazer pintura abstracta, depois de ter desenhado 
exemplarmente jarras reconhecíveis, no respeito das mais difíceis simetrias. Admirável 
também no modo como aprende criticamente a própria evolução dos outros Romantismos 
com que o estudo e os exílios lhe invadiram a vida e funda admiravelmente o seu chef 

d oeuvre na proporção grega. 
Antigo demais para ser fundador de inequívocas modernidades, lançado demais, dnplo, 

amestradamente ambíguo, para coroar ortodoxias qne nem em Correia Garção o foram 
realmente, Bocage padece desse mal da transição que muitas vezes obnubila os estudos 
literários pouco dados ao desconforto dos matizes e ao seu brilho porventura menos óbvio. 
Convém, no entanto, não esquecer que esse Garrett revolucionário se fez deste 
prolongamento neoclássico, - inventor simplesmente da vacina para a doença que desde ha 
muito cà existia, como ele lucidamente ensinará no prólogo a Mérooe -, e não das explosões 
decisrvas que sempre se exigem a Bocage, reduzido, no tardo, à conftrsão que constmn, 
afinal o potencial rico do século XVIII literário português.(78) 

Na verdade, Manuel Mana não teve a oportunidade de desembainhar a espada nas lutas 
literais não pode crescer com a injusta experiência dos exílios, não soube dispensar a 
multiplicação de elogios dramáticos e de epítetos inúteis, não foi esse corpo admrravel de 
parlamentar que reformou e inspeccionou os teatros (79). Limitou-se, também neste plano 
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dramático, a criações fragmentadas de fundo histórico e a traduções correctas de dramas 

franceses, que, apesar de ir despertando para as perigosas estradas da Natureza, contribuíram 

para a tal estesia fácil das plateias que Garrett combateu com simplicidade ática. Soube, 

contudo, transportar com interesse uma tessitura de passado e de futuro de que se fez, com 

certa singularidade, o Romantismo em Portugal. 
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NOTAS: 

„> Apud ODADE, Hernâni, B^gg , Lisboa, Presença, 1986, «Romp.mento c e , lose A g o s t o * « 

p p 6-76 Na paguta 69, o autor afirma: « Ma, de uma vez e,es se fiavam feiro alusões a c r _ Po 
a i das 1 da * » Arcadia, - s s6 vieram às mãos quando se encontraram uo mesmo terreno 

Z o Macedo traduzo, de ,797 a ,799, a « de Tacrto, e confiou „ mauuscnro ao bom gosto 
C V me mareou a mm, versos que ̂ gava imperfeitos, como errada - afiomrnavel para os excessosd 
^ L p e r a m e n t o - imgava a ide, de eo.oear Ovidro acima de Vtrgtto. (...) B^ois « - - « ™ 
fltJ» e quase contemporaneamente Bocage vai publicando a fiaduçao de obras do mesmo geneto (...) Os 
71piovcaram apiausos e detracts. Esnas vieram sobrenado de Macedo, que, ua Ç — " ^ 
^ p u b f i c a d a algum tempo depois, M . mboa rasa da omducao do nvaL se e que a ele nao * * . « . r ^ ^ — . « » * - * - * " « ~—•---̂ de/n ?" 
se vingava Bocage, qnaudo no prefácio das Plantas, escrevia: 

Maldito grasnador, nocturno enxame 
Que voar não podendo, odeia voos-.. 

Tradutor embora, orgmna-se dos sens vens - e com a imoderado acosfiunada.E, como represália ao 
silício de Macedo sobre Os Jardins, menciona os génios contemporâneos (...), a maior dos quars, senão tod» 
t Z boje de uma imortabdade parasitaria - e relega o nval, sem ibe crtar o nome, para o meto * . « ™ mm 
^ f i v a ,» O Padre Lagosta explodiunmna sidra violearta deqne s6 parte e citada em <**»*>** 

P™*.™. » sátira atingira vibração assim tensa, nem tal explosão de raiva Vi ridade conclui que «jamais, em Portugal, a saura aougud viu. v 

l e t t i v nem o ímpeto formidável que lhe tonifica o vigor».Apesar de *do, o mvejoso lose Ag stmho d 

M ^ ^ B ^ Lisboa, Na Impressão Regra, Anno MDCCCVI, Com Ucença, Pp. 13 e H, ponto 

de o levantar às alturas de «Camões, Tasso, e Milton»: 

« (.-) 
Raza campa te encobre entf outros mortos, 
Mas tem hum Mausoléu, hum Templo, hum Busto 
Na minha estimação, nos teus escritos. 
O que bebe no Rhódano espumante, 
Os salmos d" Albion, e o dócto Ibero 
Te hão de aprender de cór, em quanto o Mundo 
Se lembrar de Camões, de Tasso, e Milton, 
Lhe ha de lembrar também d'Elmano o Nome.» 

«2, Almeida O n e » em «Bosquejo da Poesia e Lingua Portugueza», in g m â m f c l » Lisboa, Livntria 
1 904 To, n p359 depots de considerar as fimitaçoes de Bocage, frequentemente possesso pelo 
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incomparáveis sonetos, elogia as suas traduções: «As traduções de Ovídio, Delille e Castel são primorosas.»^ 
logo acrescenta:« Mas de traducções estamos nós gafos: e com traducçõesa levou o ultimo golpe a litteratura 
portugueza; foi a estocada de morte que nos jogaram os estrangeiros».No Çhronista, dirá também: « (...) O 
ingenho brilhante e portentoso de Bocage deixou-se corromper do mao gosto do vulgo: e a melhor cousa que fez 

foram algumas traduções.» 
António Feliciano de Castilho regista, na sua obra 1 iwari a Clássica Portuguesa vol.XXIV, «Notícia da Vida 

e Obras de Manuel Maria Barbosa du Bocage», Lisboa, Imprensa Nacional, 1847, p.140: « (...) em multíplices 
títulos assenta a glória de Bocage, mas em nenhum com mais solidez do que no primor das suas versões. (...)» 

Nuno Pato Moniz, em Verdadeiras inéditas obras poéticas de Manuel Maria Barbosa du Bocage, 
Lisboa, Na Impressão Régia, Armo 1814, p.283, afirma que Bocage é autor das mais elegantes traduções 
feitas em língua portuguesa. 

Também em Poesias de Manuel Maria Barbosa du Bocage colligidas em nova e completa edição, 
H i r t a s g «"notada I™ Tnnrfncio Francisco da Silva e precedidas de um estudo biorraphico e litterario 
sobre o pœta escrir^ f™ T. A Rebello da Silva. Lisboa, Em Casa do Editor AJ.F.Lopes, MDCCCLIII, no 
«Estudo litterario para servir de complemento à biographia de Manuel Maria Barbosa du Bocage inserta no 
tomo I desta Collecção», tomo VI, pp. 365 - 366, Rebello da Silva nota: «Versado na língua franceza e na 
latina, apropriava à nossa com rara felicidade as bellezas do século de Augusto e as dos autores parisienses, 
realçando-as a miúdo, e ostentando na magnificência do verso toda a pompa que o portuguez com porta. (...) 
Resta considerarmos em Elmano o traductor ou antes o quasi irnitador, de Ovídio, de Delille, e de Castel nos 
combates de estylo, e na rivalidade de génio em que foi inimitável. (...) Transportar as riquezas de uma língua 
para outra diversa, e algumas vezes opposta na índole e na construção, ornando a phrase alheia de gallas 
proprias, quando esmorece, sustentando-lhe o brilho quando fulgura, e ao mesmo tempo fugir da exactidão 
infiel e prosaica sem trair o pensamento, requer um conhecimento tão íntimo dos dous idiomas, e um tacto tão 
subtil em apreciar as opulências e as proezas de ambos, que torna o passo difficilimo, e a victoria quasi mais 
gloriosa, do que se a palma se cortasse no lavor de composições originaes (...)». 

(3) BOCAGE Manuel Maria Barbosa du, Poesias de Manuel Maria Barbosa du Bocage, collipidas em nova e 

œmpleta edição. diSBOStas * anotadas cor T F da Silva e precedidas de hum estudo biographico e litterario 

sohre o poeta, esnripto por L.ARehello da Silva, ed. cit., tomo I, p.5: 
«Incultas produções da mocidade 
Exponho a vossos olhos, oh leitores. 
Vede-as com mágoa, vede-as com piedade. 
Que elas buscam piedade, e não louvores. 

Ponderai da Fortuna a variedade 
Nos meus suspiros, lágrimas e amores; 
Notai dos males seus a imensidade, 
A curta duração dos seus favores. 

E se entre versos mil de sentimento 
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Encontrardes alguns, cuja aparência 
Indique festival contentamento, 

Credo, ok mortais, que foram com violência 
Escritos pela mão do Fingimento, 
Cantados pela voz da Dependência.» 

Um rápido exame da biografia de Bocage confirma esta constante marca de dívida que perpassa na 
sua produção poética: seja pelo destino individual do artista, aventureiro e instável, sujeito a 
perseguições políticas, preso, atenuado na pena, seja pela estrutura do século, os poetas e os seus 
mecenas, as Academias acalentadas pelos aristocratas que ouviam elogios mútuos de poetas 
essencialmente de segunda ordem, Manuel Maria pagou sempre, na sua própria expressão, em metro 
o que devia em ouro.Teófilo Braga, na seu combatido estudo, Bm^Su^mçEso^Um^, 
salienta a impossibilidade histórica e nacional de este poeta alguma vez ter aqui desenvolvido um 
génio importante, dada a estupidez em que o Intendente Geral da Pobcia tentava manter a vida 
intelectual portuguesa. Na página 30, Teófilo interroga-se: « Que horisontes lhe podiam abrir as 
Odes de João Baptista Rousseau, de Argenson, de Luiz Racine, de Voltaire, ou o sentimentalismo de 
Gessner, ou mesmo o morno estylo didáctico de Delille?». À maneira de conclusão, o mesmo autor 
observa, na página 247 deste trabalho, aludindo aos «Bayles, aos Frerets, aos Helvessius, aos 
Rousseaus», autores proibidos, mas que penetravam gradualmente nos meios universitários e não só: 
«Eram estes justamente os livros de que Bocage precisava, para adquirir noções claras das cousas 
sobre que se desenvolvesse o seu talento.A época era fecunda de ideias, mas eram esterilisadas em 
Portugal pelo siroco do Manique.». 

(4) Referimo-nos aqui ao estudo já citado de Hernâni Cidade, Bocage, Lisboa, Editorial Presença, 
1986, que nos capítulos seguintes aborda precisamente as causas de perseguição política, o período 
da prisão e a posterior actividade do poeta, enquanto protector da irmã mais nova: «Bocage - a 
boémia literária»; «Na prisão e no claustro»; «Últimos versos - agonia e morte». Este ensaísta 
destaca os poemas de Bocage em que o poeta mostra enlevo pelas ideias e acontecimentos políticos 
franceses, como por exemplo o soneto transcrito na página 133: 

« ESTANDO O AUTOR PRESO, ENQUANTO 
NAPOLEÃO TRIUNFAVA NA ITÁLIA 

Liberdade querida e suspirada, 
Que o Despotismo acérrimo condena; 
Liberdade, a meus olhos mais serena 
Que o sereno clarão da madrugada! 

Atende à minha voz, que geme e brada 
Por ver-te, por gozar-te a face amena; 
Liberdade gentil, desterra a pena 
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Em que esta alma infeliz jaz sepultada! 

Vem, oh deusa imortal, vem, maravilha, 
Vem, oh consolação da humanidade, 
Cujo semblante mais que os astros brilha! 

Vem, solta-me o grilhão da adversidade! 
Dos Céus descende, pois dos Céus és filha, 

Mães dos prazeres, doce Uberdade!» 

Hernâni Cidade também transcreve, p.93, parte da elegia em que, 

aparentemente em contradição com este entusiasmo ideológico, Bocage se compadeceu da má sorte 

de Maria Antonieta e cantou a selvajaria popular que vitimou a rainha francesa: 
«Justos Céus! Que espectáculo tremendo! 

Que imagens de terror; que horrível cena 
Vou na assombrada ideia revolvendo! 

Que vítima gentil, muda e serena, 
Brilha entre espesso, detestável bando, 
Nas sombras da calúnia que o condena! 

Orna a paz da inocência o gesto brando, 
E os olhos, cujas graças encantavam, 
Se volvem para o Céu, de quando em quando; 

As mãos, aquelas mãos que semeavam 
Dádivas, prémios, e na mole infância 
Com os ceptros auríferos brincavam, 

Ludíbrio do furor e da arrogância, 
Sofrem prisões servis, que apenas sente 
O assombro da beleza e da constância. 

Oh justiça dos Céus! Oh mundo! Oh gente! 
Vinde, acudi, correi, salvai da morte 
A malfadada vítima inocente!... 

Mas ai! Não há piedade que suporte 
A raiva dos terríveis assassinos; 
Soou da tirania o duro corte. 
(...) 

Ver Pç j s ja jLàLMm^^ 
d ^ t a s ^ m o t a d a ^ o x i Z ^ S i l v a ^ ed. cit., tomo I, pp. 79, 80 e tomo II, «Elegias III», PP.259-

262. 
Pinheiro Chagas, No r.nt.nnario do Immortal Bocage, Lisboa, Livraria Económica, s/ d, 

p 6 afirma: «É de 1797, depois da sua sabida da Inquisição, que data um dos períodos bons da vida 
de Bocage Tinha uma irmã desamparada; recolheu-a em sua casa (...) e este acto generoso obngou-o 
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a conter a vida desregrada e a procurar trabalho são e forçado, os recursos para a subsistência de sua 

vida. (...)» 

APereira Forjaz, da Academia das Ciências, em Bocare e as Academias, Lisboa, 1965, p. 

208, pondera, quanto ao período de cativeiro do poeta: « (...) Pina Manique fá-lo transferir para o 

Hospício das Necessidades, dos padres de S.Filipe Nery, sem calcular o beneficio que lhe fazia, pois 

entre os padres «Nerys» ou do Oratório ia ser acolhido por um ninho de académicos, tais como o Pe 

Teodoro de Almeida, o Pe António Pereira de Figueiredo, o helenista Frei Joaquim de Foyos e o 

Conde de S.Lourenço.E ainda por cima deixavam-no falar em Uberdade (...)». 

Mário Domingues, em Bocage a .sua vida g a Mia época, Evocação Histórica.Lisboa, 

Romano Torres, 1970, 2*ed., pp.199-339, enquadra o poeta num certo meio nacional de progressão 

das ideias francesas, nos capítulos V, VI E XII: «A Influencia das Noticias da Revolução Francesa 

em Marcha»; «Simpatia nas Altas Esferas pelas Reformas Francesas»; «A Pressão dos 

Acontecimentos de França e a loucura de D.Maria b>. 

A propósito da discussão acerca da atribuição de autoria do poema «A Voz da Razão», geralmente 

atribuído a José Anastácio da Cunha, mas de afinidades eloquentes com œrto Bocage, o da «Pavorosa ilusão da 

Eternidade...», Jacinto do Prado Coelho, em «O Pecado e a Graça na Poesia Amorosa de Bocage», m 

fto^grnátjca Ha História Literária, Lisboa, Edições Atiça, 1965, nota que, apesar de José Anastácio ter já 21 

anos quando Manuel Maria nasceu, «é provável que Bocage tivesse conhecido a sua poesia manuscrita.» O 

mesmo ensaísta aproxima os dois poetas, p. 109, em Bocape pintor do invisível. Lisboa, Academia das Ciêncxas 

de Lisboa 1966: « Como José Anastácio da Cunha, cujas poesias decerto conheceu através de copras 

manuscritas, Bocage cantou o amor de corpo e alma e os extases sensuais do amor, exprimiu o tumulto interior 

do enamorado (...)». 

(5) Maria Eunice de Sousa Bento, em Bocagee^ Fim de um Século, sep. de Estudos Castelo Branco «Revista de 

História e Cultura», 1966, afirma, p.5, que a Marquesa de Alorna o fez sócio da Sociedade da Rosa, agremraçao 

que aterrorizava Pina Manique e que, num incidente mais do que cómico, este veio a dissolver.Esta anedota 

autêntica é admiravelmente contada pelo neto da Marquesa , nas MernMasdoJ^arguêsde, Fronteira e d'Alorna 

pjojéT^zirnundo Mascarenhas Barreto ditadas por êle próprio em 1861 revistas e coordenadas por Ernesto de 

Campos de Andrada. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1926, parte primeira e segunda (1802 a 1824), II, pp. 

15 e 16 Nesta última página, D.José conta: «O activo Intendente da Policia examinou todos os cantos da casa, e, 

encontrando no quarto de cama de minha Avó um movei que muitas apprehensões lhe deu, apezar de o exammar 

com todo o escrúpulo, exclamou: Sm* Condessa, temos alli uma maquina! Minha Avó, sem lhe dar outra alguma 

explicação, respondeu-lhe: Snrjntendente, eu nunca menti e por isso lhe digo que é exacto: ha alll uma 

maquina. 

O intendente apodera-se com enthusiasmo do moveL persuadido de que levava o corpo de delicto da 

Associação, manda-o com toda a cautella para a Intendência, afim de ser examinado por peritos, e corre a 

Queluz para informar S.A. de que a diligencra estava ultimada com o melhor êxito. Chegando á Intendencra, 

pede o auto de exame da fatal maquina e acha-se com a descripção duma tripeça ingleza com as suas duas 

bombas!!» 
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(6) Maria Helena da Rocha Pereira, em Bocage e o Legado Clássico, Coimbra, FLUC Coimbra, Instituto de 
Estudos Clássicos, MCMLXV11I, p.283, observa: « (...) E se alguma vez se afasta da letra, mantém-se sempre 
fiel ao espírito do texto, cumprindo-se à risca o que afirma no «Prólogo do Tradutor» à versão de Os Jardins de 

Delille: 
Esta versão, a mais concisa, a mais fiel (...) 

Esse pregão de fidelidade pode dizer-se sem favor que não é exagerado. (...)». 
Na página 302 conclui,considerando o peso da herança da tradição e o da novidade na poesia bocagiana:: 

«(...) Eis porque nos parece que a presença do legado greco-latino na obra de Bocage não é uma mera 
sobrevivência do passado, a custo tolerável ao leitor em busca de indícios do novo movimento literário que vai 
despontar, mas deve antes considerar-se como uma força actuante, que não se limita à repetição de desbotados 
tópicos de escola, ou mesmo até ao papel, já de si meritório, de elemento purificador da linguagem, mas inspira 
algumas das suas mais admiráveis composições (...).» 

(7) Ver, por exemplo, CIDADE, Hernâni, op. cit., pp. 66-67: « (...) Aproveita a rica biblioteca dos Oratorianos e 
exerce-se na tradução da Gerusalemme Liberata, de Tasso; da Henriade, de Voltaire; da Colombiade, da tia avó 
a que já aludimos; da Pharsalia de Lucano, e das Metamorphoses de Ovídio. (...) Refrescara o latim entre os 
Oratorianos, exercitara o italiano e o francês que aprendera em casa; a pena do tradutor podia deste modo elevá-
lo a uma dignidade a que a asa do poeta jamais o havia erguido...».Acerca das traduções de Delille, Castel, 
Rosset, Lacroix, o autor informa, p.70: «Imprime-as a Tipografia Calcográfica e Literária, dirigida pelo Padre-
Mestre Frei José Mariano da Conceição Veloso, que para trabalhos de revisão e tradução contratara Bocage pela 
remuneração de 24$00 réis mensais. (...)».Teófilo Braga, in op. cit., na página 212, refere-se igualmente a este 
contrato.No tomo III das Poesias de Manuel Maria Barbosa du Bocage, colligidas em nova e completa edição..,, 
ed. cit., inclui-se uma Epístola, XXVI, dedicada «Ao Reverendissimo Padre Mestre Fr. José Marianno da 
Conceição Veloso, pp. 122 -123, em que se evidencia a amizade de Bocage para com o seu protector. 

« (•••) 
Em ti, constante, desvelado amigo, 
Demando contra a Sorte asylo e sombra: 
Oh das Musas fautor, de Flora alumno! 

( Rasgado o véo da allegoria) estende 
Ao metro, que desvale, a mão, que presto. 
Se azas lhe deres, em suave adejo 
De Lysia ao seio, que a virtude amima, 
D'ellas cultores, voarão meus versos, 
E o pátrio, doce amor, ser-lhe-ha piedoso.» 

(8) BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du, Poesias de Manuel Maria Barbosa du Bocage, colligidas em novaj; 
completa edição. /.../, ed. cit., tomo V, «Poemas Didácticos», Os Jardins ou Arte, de Aformosear as Paizagens: 
Poema de Mr.Delille, traduzido em verso», «Prologo do Traductor»: « (...) e entretanto lhe apresento esto versão, 
a mais concisa, a mais fiel, que pude ordená-la, e em que só usei o circullóquio nos lugares, cuja tradição literal 
se não compadecia, a meu ver, com a elegância que deve reinar em todas as composições poéticas». 
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(9) GEDEÃO, António, O sentimento cientifico em Bocage, Lisboa, sep. da Revista Ocidente, vol. LXIX, 1965, 
pp 190 - 191: « (...) O saber do poeta em matéria de Botânica era certamente reduzido, o que deve tê-lo forçado 
a interessar-se por essa ciência e a estudá-la com prazer, como se depreende de certos ponnenores.Os 
conhecimentos botânicos não figuram naqueles poemas como adorno secundário; pelo contrário são o seu 
próprio e único motivo.Trata-se de composições que, embora poéticas, são deliberadamente didácticas (...) À 
lucidez de Bocage devia-se-lhe ter posto a reflexão de pesar as dificuldades próprias, que defrontava ao pretender 
exprimir em verso os temas científicos, embora o caminho já tivesse facilitado por serem em verso os próprios 
originais. Para a exuberância retórica do poeta, para o fogo ardente da sua pena, a concisão científica seria um 
incómodo estorvo. É elucidativo surpreender a hesitação de Bocage em presença da dificuldade e apreciar a 
honestidade do seu trabalho mental. Estava em causa ganhar o seu pão e o de sua irmã, o que poderia dispor o 
poeta a efectuar as traduções encomendadas sem preocupações estéticas de maior, seguindo à letra o caminho 
seco dos originais. (...) » 

(10) BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du, Poesias de Manuel Maria Barbosa du Bocage colligidas em nova e 
comnleta edição ed. cit., tomo V, As Plantas. Poema de Ricardo Castel, professor de Literatura no Pritaneu 

Francês, traduzido da T edição, verso a verso, debaixo dos auspícios e ordem de Sua Alteza Real o Príncipe 

Regente, Nosso Senhor por Manuel Maria Barbosa du Bocage.«Prólogo do tradutor», p.67: ah Bocage já alude 

às rivalidades invejosas de José Agostinho de Macedo. 

« (.-) 
AmáveL novo dom te of reco, ó Lísia, 
Atraído por mim do Sena ao Tejo, 

(-) 
Em vão Corvos de Inveja, à Glória grasnam. 
Eles malignos são, tu, Pátria, és justa. 

(...) 
Eia, os ódios cevai, cevai a infâmia; 
Fúrias, que evaporais tartáreas sombras. 
Contra Olimpio fulgor, que envolve o génio: 
Entre essa escuridão reluz meu nome. 
À Pátria os versos meus são aprazíveis; 
Versos balbuciei co"a voz da Infância; 
Vate nasci, fui vate, inda na quadra 
Em que o rosto viril, macio e tenro, 

Semelha o mimo da virgínea face. 

(...) 
Em OOuwstan!L Lisboa, Imprensa do Portuguez, 1827, p. 35, Almeida Garrett considera que o melhor 

da obra bocagiana foram as suas traduções. 
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(11) RODRIGUES, Maria Idalina Resina, A História de Paulo e Virginia contada por Bocage ou uma tradução 
pouco conhecida do limiar do século XIX. Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, Arquivos do Centro Cultural 
Português, XIV separate, 1979, p.511 .Muito inteligente, este estudo prova com instâncias textuais a forma como 
Manuel Maria evitou críticas à realeza e à religião cristã, já que «Bocage escreve circundado por parâmetros que 
não subordinavam Bernardin de Saint-Pierre, e que condicionam diferentemente a sua situação de formulador 
em língua portuguesa da história de Paulo e Virgínia. Na página 513, a autora saliente: «A veneração dos 
valores, dos preceitos, tradições e estruturas materiais do Cristianismo expressa-se por múltiplas vias, tais como 
o recurso a uma linguagem mais elevada, o reforço ou a expansão do comentário». Na página seguinte, continua 
no mesmo sentido: «Outros campos de motivações da tradução parafrástica parecem ser o das manifestações 
afectivas e o da compostura feminina, ambos, aliás, zonas de interferência do mesmo código moral e social que 
avaliza o recuo perante a critica à autoridade e a incidência na manifestação do acatamento religioso.» Do ponto 
de viste estilístico, note, ainda, p.515: «Dificilmente desvinculável de hábitos estilísticos histórico-culturalmente 
datados, mas também opção individualmente assumida, a feição mais literária e, por vezes, arcaizante do texto 
de Bocage transparece na selecção lexical e é confirmada ao nível dos esquemas de relacionamento das unidades 
sintagmáticas.» Na página 524, Idalina Resina Rodrigues conclui acerca do essencial deste análise notável: 
«Redigido apenas alguns anos depois de Paul et Virginie (1787), o texto-tradução de Bocage pode, pois, pelo que 
acabámos de verificar, encaminhar-nos para múltiplas considerações sobre algumas das fases do afastamento 
entre duas situações culturais e linguísticas.» 

(12) Ver Diccionario Biblinpraphico Portuga. Estudos de Innocencio Francisco da Silva applicaveis a Portugal 
e ao Brazil continuados e ampliados por Brito Aranha, Lisboa, Na Imprensa Nacional, MDCCCVI, TOMO 
DECIMO SEXTO, (Nono do supplemento), Lisboa, Na Imprensa Nacional, MDCCCXCIII, pp. 262 - 263,onde 
se pode 1er todos os pormenores acerca da paternidade da Vestal: «A tragedia Ericia ou a Vestal suppoz-se que 
era do próprio Bocage; depois foi attribuida a d'Arnaud, de quem o nosso insigne poete a traduzira: José 
Feliciano de Castilho, na «Livraria clássica» escreveu e affirmou, segundo o que lhe dizera Assentiz, que seu 
auctor era Danchet, e em geral traduzida por Bocage ao pé da letra. Na edição complete das obras do poete, 
Innocencio passou este affirmativa para lá.Todavia, não era Danchet o auctor da Ericia.{...) À cerca da 
paternidade d'essa tragedia, o erudito auctor do Catalogo suppletnentar dos livros do Gabinete portuguez de 
leitura no Rio de Janeiro, o fallecido Manuel de Mello, põe a seguinte nota» que esclarece toda este questão, 
determinando que Dubois-Fontanelle é realmente o seu autor. 

Na impossibilidade de encontrarmos este peça, em Portugal, até porque, e segundo informação de Manuel de 
Mello, ela foi editada pela primeira vez anonimamente, em França, em 1768, «e mais tarde incluída nos 
Nouveaux mélanges sur différents sujets e no Théâtre oeuvres philosophiques, égayés de contes 
«ouveoia.pubUcações igualmente anonymas de Dubois-Fontanelle», pedimo-la à Bibliothèque de l'Arsenal de 
Paris, que, muito competentemente, a situou de imediato e no-la enviou. Aliás, o Conservador deste biblioteca, 
M. Jean-Charles GARRETA completou a informação de Manuel de Mello, ao afirmar que possuía, «plusieurs 
éditions différentes d'Ericie ou la Vestale, toutes sans nom d'auteur, notamment: 

Londres 1768; Londres 1769; Londres 1769.«Des coupures du texte sont indiquées à la plume, 
en vue de la représentation; Londres 1773; Paris, Delalain, Avignon, Garrigan, 1792» 

Hernâni Cidade, em Bocage, ed. cit., pp. 58 - 59 rcferc-se à tradução que Bocage fez do drama de Dubois-
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Fontanelle, de resto caindo no erro já antigo de atnbuir a peça francesa a «d'Anchet», e integrando-a justamente 
nesse conjunto de produções «ímpias» que levaram o poeta a ser detido: «Quem assim mvectivava os frades nao 
podra estranhar passasse como autor da tragédia Vestal, de inspiração voltainana, escrita por d Anchet, quando, 
sem indicação de procedência, foi representada no teatro do morgado de Assentis, à Rua de S.José.» O ensaísta 
refere-se ao soneto «Esquentado frisão brutal, brutal masmarro», em que para além destes munos, o frade e 
chamado de «bruto», «carranca feroz», capaz de escarrar por terra, arquejando e berrando. 

(13) MONTEIRO, Gomes, m m ^ ^ ^ ^ ^ Lisboa> E d i ç ã ° R ° m a n ° TÒ™S' * * ' ^ " ^ 
curioso que Hernâni Cidade, em Baçags, ed. cit., pp. 58 e 59, inclua a tradução da tragédia Vestal «de 
urspfração voltainana, escnta por ff Anchet, (...) sem indicação de procedência», representada no teatro do 

morgado de Assentis, á Rua de S.José, no capítulo «Na Prisão e no Claustro», assumindo que esta engrossa o 
conjunto de motivos literários que levaram Bocage à cadeia; assim, esta segunda tradução dramática aproximar-
se-ia, na sua produção efectiva, da primeira, e precederia o período de cativeiro. 

(14) BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. P p e s i a ^ M ^ ^ 
pnrTnocêncio Francisco da Silva..., ed. cit., «Annotações», pp.302 - 304. 

(15) Idem, ibidem, volume II, na página 83 está a «imitação dos versos de Monsieur Parny - À Márcia», na 

página 270 encontra-se o poema «À Existência de Deus / Do poema «La Rehgron», de Racine; pp. 273 - 280 

compreendem os episódios extraídos de «La Hennade de Voltaire; segue-se a tradução livre da ode de 

, B.Rousseau; p. 310, está a tradução de um canto de «La Colombie ou La Foi Portée au Nouveau Monde» de 

Madame du Bocage; a página 318 contém um fragmento traduzido de um poema de Legouvé e, no fim, p. 320, 

inclui a tradução de um fragmento atribuído a Ossian. 
Gomes Monteiro, na obra supra-crtada, regista igualmente, pp.253-263, outras traduções feitas por Bocage, 

com as respectivas datas das diferentes edições: Odathea, «Novella pastoril, imitada de Cervantes por F onan e 
traduzida em portuguez, etc, Lisboa, 1802»; R ^ I H ^ M ^ «Novela hespanhola traduzida de, france, 
etc Lisboa 1819»; . m m ^ m B ^ ô ^ m ^ traduzida em portuguez, tomo I, Lisboa, 1798 (2 ed. 
com os tomos II, IH e IV em 1800.O tomo I e a continuação até à p . 116 do tomo II foram traduzidos por 
Bocage O resto até o fim da obra é tradução de Luiz Caetano de Campos.» 

Nas «Annotações ao tomo VI» de P ^ e s i a s _ d e ^ l a ^ ^ 
ç^leJa^edMo^, ed cit., p.415, diz-se: «Verdadeiras Inéditas, Obras Poéticas etc, tomo V e T das Obras 
Postnumas ( publicado por N.A. Pato Moniz), Lisboa, Na Imprensa Reg,, 1814- em 8» de XIV-313 pá.mas 
(segunda edição, na mesma Impressão, 1831) - contém, afora as poesias, uma traducção da comecha «O 
Ralhador» de Bruyes e Palaprat, a qual por não ser em verso, expungimos da presente edição».Dada a grande 
dificuldade de localizar esta comédia de Palaprat em Portugal, recorremos ao auxílio valioso do Conservador da 
«Bibliothèque de Y Arsenal», M.Garreta, em Pans, que, de imedrato nos informou que a peça aparece pnmerro, 
anommamente, e sobretudo em antologias, em edições diversas de Paris, 1693, La Haye 1694 e 1698, Pans 
1718, Bordeaux 1779 e Paris 1789, dando conta das edições e prólogos mais úteis. 
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(16) Ver DIAS, Graça e José Sebastião da Silva, Os Primórdios da Maçonaria em Portugal, Lisboa, INIC, 1980, 

Volume 1, p.301. Na página 365 desta obra fundamental para um correcto enquadramento do filosofismo 

setecentista, em Portugal, os autores afirmam que o «conjunto das actividades preventivas e repressivas postas 

em prática pela Intendência de Policia» foi intenso até porque o « recuo visível, a partir de 1795, das actividades 

e assomos revolucionários dos franceses residentes em Lisboa ou vindos à nossa capital como emissários ou 

propagandistas do jacobinismo e correntes afins» não foi suficiente para «estancar a corrente dos sentimentos 

revolucionários nos portugueses envolvidos em ideias de mudança ideológica, política e social». Referindo-se a 

Bocage, p.388, os eminentes investigadores esclarecem que «a filosofia não entrava sempre no espírito dos 

jacobinos como um complexo de pensamento coerentemente encadeado e logicamente deduzido», figurando «só 

como uma atitude mental e uma fé poUtico-culturab>, no fundo «agente e sintoma de uma mentalidade, que não 

o de explicitação ou fundamentação racional de sistematizações éticas, axiológicas ou ontológico-metafísicas». 

A variante da «Ode da Despedida» que cita Corneille em epígrafe, de acordo com o «Manuscripto da 

Bibliotheca da Ajuda ( Impressas por Rodrigo Vicente de Almeida) encontra-se na obra de Teófilo Braga, 

Rocare. Sua Vida g Enoca Litteraria, Porto, Livraria Chardron, 1902, pp.589-592. O sujeito poético, na 

linhagem de Camões e de outros heróis que trilharam os mares e a «longa via» do heroísmo, despede-se 

orgulhoso, mas não sem manifestar a doçura mais sedentária pela mulher que deixa e que convida à constância, 

pois um dia regressará, coroado, e só assim merecedor de uma união com esses «olhos bellos», magníficos 

professores da «sciencia dos desvelos». Em Poesias de Manuel Maria Barbosa du Bocage colligidas em nova e 

completa edição, dispostas e annotada* por Inocêncio Francisco da Silva /..../, ed. cit., p.214, está o soneto que 

cita Voltaire, a Merope, em epígrafe. 

(17) Ver BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du, Poesias de Manuel Maria de Barbosa du Bocage, colligidas em 

nova ecomnleta edição..., ed. cit., tomo V, Ericia, ou a Vestal. Tragedia, Prólogo, pp. 1-3.0 autor privilegia aqui 

a perspectiva recepcionai dos efeitos passionais, diríamos, que consegue provocar nas plateias: 

« (•••) 
As fraquezas d'amor tem juz ao pranto, 

E da humana existência amor he parte; 

Em todos vive, a todos senhorêa, 

E a doce compaixão, que n" alma influe, 

Pelos males que vê, requinta n alma 

Se os padece virtude, ou formosura; 

Sensíveis coraçõeas chorai com ella; 

Rebentem, fervão lagrimas nos olhos 

Do temo Espectador, gemidos soem; 

De Melpomene a gloria em ais consiste. 

O poeta assinala, para além do mais, a «illusão» que transporta o passado para o seu tempo, o Tibre para o 

Tejo, as durezas do paganismo para os exageros da santa Religião e rebela-se: 

« ( - ) 
Contra a superstição brutal e infesta, 
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Contra leis que o rigor santificara, 

Contra votos servis d'alma arrancados, 

(18) Idem, ibidem, tomo IV, pp. 80- 82: 
« Ao publico, em nome de uma actriz que 

representava o papel d'Ericia 

na tragedia «A Vestab> 

Das victimas d'Amor carpiste os fados, 

Sensivel assembléa, egrégio povo: 

A Musa do terror, do pranto a Musa, 

Mesclando affectos dous, que a scena regem, 

A fonte ás sensações abriu nas almas. 

Por artes de illusão revivem tempos, 

Dos abysmos da morte heroes assomam, 

E inda a ser existência aspira o nada. 

Aos vates, a mortaes, mas quasi numes, 

Dos numes o maior de si deu parte; 

Deu-lhes, que sobrepondo o génio aos fados, 

Nos séculos por ser, e nos que foram, 

Fizessem resurgir, nascer fizessem 

Entes de alto caracter, de alto nome, 

Ou ternas condições, escravas d'ella: 

Taes vistes, foram taes - Ericia - Afranio; 

O fero Amor, ou déspota do mundo, 

Que os homens agrilhoa, impõe aos deuses, 

O crueL que entre víboras, e flores 

Nectar, nectar promette, e dá veneno 

Aos tristes corações, que mais o adoram: 

Elle, o commum tyranno, aos dous amantes 

Lamentados por vós, em vez de glorias, 

Deu anciãs, deu cypreste em vez de myrtho: 

Tema belleza em flor, virgínea rosa, 

D'elle por impia lei cahiu sem vida, 

E o misera amador, que a vê luctando 

Co'as angustias mortaes, no peito embebe 

O ferro, com que Amor fadou seu termo; 

Ferro, que inda goteja o sangue amado, 

E em purpura trocou do seio a neve. 

Assas haveis honrado, assas carpido 
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Os sem ventura, e cândidos amores, 
Os suspiros sem mancha, o caso acerbo 
A heróica intrepidez, verdugo d'ambos. 
Descei vossa attenção, descei risonhos 
Para objecto menor: sou eu, não ella, 
Não Ericia, que falia: o choro, as mágoas 
Convertem-se em prazer na face, e n alma: 
Nem tormentos de Amor, nem fraudes suas 
Meus lábios, olhos meus agora exprimem; 
Mas gloria, gratidão, que fervem, soam 
Da protegida actriz na voz, no peito: 
Ao mérito vulgar, que roja, e treme, 
Azas daes, com que imite adejos de águia 
E além da propria esphera afoute os voos: 
Eu nada sou por mim, por vós sou tudo: 
Mais que humano poder, poder sagrado 
Por vós meu ser, meu gráo, meu fado altêa. 
Lysia, mimo do céo, da terra esmalte, 
No seio amigo me acolheu piedosa: 
Serenos dias meus são dons de Lysia, 
E até que os doure o sol, que os turve a morte, 
Até que os desampare a luz da vida, 
Os vossos mesmos dons vos sagro, oh lusos!» 

Neste agradecimento, o poeta refere-se, como no «Prologo» da tragédia, às «artes de illusão» que 
aproximam séculos distantes numa meana reflexão sobre a tirania do Amor, e sublinha, também aqui, o ponto 
de vista da recepção, ao abordar as sensações a que a alma se abre, carpindo, isto é confirmando o sucesso do 
tradutor junto dos infelizes amantes. Por fim, desfaz a magia teatral, a tal ilusão, subtraindo a actnz à jovem 
Ericia lacrimosa, para substituir o sofrimento da personagem pela gratidão da actriz, orgulhosa por ter 
conseguido provocar o choro e as mágoas, autentico triunfo melodramático da .presentação ( não menor 
vaidade que o autor mal esconde). São realmente muitos os elogios, alguns deles dramáticos, escritos por Manuel 
Maria e integrados neste mesmo volume, a confirmar a relação intensa do poeta com a activrdade dramátrea e 
uma prática precisa das representações: «Aos faustissimos annos da Fidelissima Rainha de Portugal, D.Mana I 
(Recitado no t ea t ro da Rua dos Condes, em 17 de Dezembro de 1799); «Aos annos da mesna AugusUsama 
Senhora»; «Aos faustissimos annos do Sereníssimo Senhor D.loão, Principe Regente de Portugal (Reatado no 
Theatro do Sahtre, em 13 de Maio de 1799); só «Aos annos dos mesmo Senhor», temos um elogio «Reatado no 
Tbeatro da rua dos Condes, em 13 de Maio de 1801» c outro com a mesma data, mais um «Reatado no Theatro 
do Sahtre, em 13 de Maio de 1801», e ainda um datado de 13 de Maio de 1803; «A Estancia do Fado» para 
«celebrar o dia natalício da Sereníssima Princeza D.Maria Thereza, ( Representado no Theatro de S.Carlos, em 
29 de Abril de 1797); «Aos annos da mesma Senhora»; «Aos prósperos annos da Seremssima Prmcoza do 
Brasxl a Senhora D.Carlota ( Reatado no Theatro da Rua dos Condes, em 25 de Abril de 1801); «Aos 
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faustissimos annos da Sereníssima Senhora D.Maria Benedicta, Princeza do Brasil, viuva., (Recitado no Theatro 
do Salitre em 25 de Julho de 1798); «Consagrado ao nascimento da Sereníssima Senhora Infanta D.lzabel 
Maria ( Recitado no Theatxo da Rua dos Condes, no anno de 1801); «O Actor agradecido á Beneficiencia 
Publica (Recitado no Theatro do Salitre, no anno de 1798)»; «Ao Publico em nome de Loocadia Maria da Serra 
no dia do seu beneficio ( Recitado no Theatxo do Salitre, no anno de 1799); «Despedida de Antonio José de 
Paula aos Portuenses, ( Recitado no seu Theatro no anno de 1802); «Ao publico, em nome de um actor no dia do 
seu beneficio (Recitado no Theatro da Rua dos Condes, no anno de 1803); «Ao publico, em nome de um actor no 
dia do seu beneficio»; «Ao publico em nome da actriz Claudina Rosa Botelho ( Recitado no dia do seu beneficio, 
no anno de 1805); «Ao publico em nome de uma actriz do theatro da rua dos Condes ( Anno de 1805); Para 
além dos «Fragmentos Dramáticos», este volume inclui igualmente dramas alegóricos, sendo um deles A 
VirMLLaureada, «Drama para Musica, em um só Acto», «representado no theatro do Salitre, no anno de 
1805», que Bocage dedicou ao Padre Néri Conceição Veloso e que, só por si, merecia estudo. 

(19) Idem, ibidem, tomo V, «Prologo» à tradução de As Plantas, de Castel, p.14. 

(20) Ver Dubois-Fontanelle, E r i ç i e ^ U ^ ^ Londres, 1769, Acto H, cena I, pp. 22 e 23. Só neste segundo 
acto do original francês é que Aurélie divulga o crime de Ericie e o necessário castigo.Ericie assume o delito do 
encontro com o seu amado no templo, apesar de a sua vontade o ter repelido. A última cena do Acto I acaba com 
a despedida de Osmide e o pressentimento trágico de Ericie, mas sem certezas. 

Pelo contrário, a tragédia portuguesa, inserta no tomo V da edição citada da obra de Bocage 

transporta esta primeira cena para uma cena VIII do primeiro Acto, de resto inexistente no original. O resultado, 

conforme neste estudo se desenvolve, serve o melodramatismo nacional.Inocêncio, nas Annotacôes ao tomo VL, 

desta mesma edição, regista precisamente este facto, pp. 401 - 402: 
« (...) Além das variantes e modificações, aliás de pouca monta, que Bocage introduziu em 

alguns versos d'esté drtama, e das que foi forçoso fa: r em certos logares logares, para 
contentar as exigências e reparos da censura, quando se tractou de dal-o ao prelo, ha uma 
alteração mais essencial, de que pela julgarmos digna de consideração nos vemos obriga-
dos a dar conta mais d'espaço. 

Tanto no original fiancez ( segundo se affirma) como nos primeiros transumptos, que 

se tiraram da traducção d'esta peça ( dos quais temos um á vista) findava o primeiro acto 

da tragedia com a fala de Ericia, pelo modo seguinte: 

ERICIA 
Deixa essa empreza: 

Vesta exige uma victima...este fogo 
No altar morrendo revelou meu crime. 
Debaixo de meus pés negreja a morte!... 
Aonde irei sumir a angustia, o pejo, 
O terror, que me abranje?... Eu ouço, eu ouço 
Um numen vingador, que em mim troveja. 
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Bocage porém, de acordo com Assentis, entendeu que cumpria amplificar este remate, 

e para este fim interpolou de sua lavra entre os quarto e quinto versos da fala supra-trans-

cripta um trecho totalmente novo, formando com elle toda a scena VIII, da maneira como 

depois se imprimiu, e conforme a damos na presente edição. 
Quanto a razões que a isto o levaram, ouçamos o próprio morgado em uma nota por 

elle annexada a um exemplar do tomo V das Obras de Bocage ( edição de D.Marques Le-
ão, impresso em 1822); nota, que também achámos citada pelo sr.Castiho no tomo sobredi-
cto da «Livraria Clássica» a pag.85. - Ei-la aqui integralmente: 

«No original fiancez, cujo auctor se ignorava, terminava o primeiro acto no verso 
acima; e com esta divisão de acto a offereceu o traductor a seu amigo F.de P.Cardo
so , para a representar no seu theatio na rua de S.José.Porém depois acordaram am
bos que produziria melhor effeito o continuar a peça, para se aproveitar o golpe de 
íheatro da scena de Vetaria, e das outras sacerdotizas: sendo mais natural que o re

bate que Emilia produziu participando a summa-sacerdotiza o desastrado aconteci
mento de se haver apagado a luz sagrada, e da presença de um homem em tão sac-
crosancto logar, fosse seguido immediatamente da concorrência de Vetaria, e das 
mais sacerdotizas ao templo, onde se perpetrara tão horroroso crime». 

». 

(21) Bocage, Friria. ou A Vestal, ed. cit., Acto I, cena III, p.ll.Em seguida, Ericia prossegue, denunciando a 

falta de autenticidade nas vocações das sacerdotisas, e segue fielmente o texto do dramaturgo francês: 

« (...) 
Eri. Dá-me crédito Emilia...Oh, quantas, 

quantas, 
Como tu, conduzidas pelo zelo 
Aos Altares de Vesta, e retractando 
(Mas já tarde) os seus votos indiscretos 
N'um silencio tyranno a dor enfieão! 
Algumas ha ( mas dignas de carpir-se) 
Que vitimas do grão q os Ceos lhes derão 
( Ou antes da ambição de Pais injustos) 
Vierão com violência a estas Aras 
Votar-se á solidão, ao captiveiro, 
Enterrar-se nhum cárcere de horrores, 
Quando ao Mundo as clamava o pensamento! 
Ao mundo q'a seus olhos presenteava 
Alta felicidade em mil objectos, 
Gostos neste lugar desconhecidos! 

(...)» 
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(22) Idem, ibidem, Acto I, cena III, p.12. O tradutor soube acelerar o ritmo do verso português, quando chega o 
momento de definir a solidão e o desespero que caracterizam a vida das vestais. No original, conclui-se do 
confronto que os versos correspondentes são ritmicamente uniformes e o dramaturgo parece não pretender 
motivar a cadência particular do verso com aquilo que está a ser sofridamente confessado: 

DUBQIS-FONTANEI -T ,E F.ricie. ou la Vestale, ed. cit., Acte premier, scène III, p. 10: 

« (...) 
Mais leurs jours sont lios à ce temple funeste, 
L'illusion s'éloigne, et le désespoir reste; 
On sent plus vivement la rigueur de son sort, 
Et pour briser sa chaîne, on appelle la mort; 

(23) BOCAGE, op. cit.. Acto I, cena III, p.U.Emilia pronuncia também as ousadas palavras de Aurélie sobre a 
obrigação social de uma mulher ter de se casai com um marido de quem até pode não gostar, vítima das modas e 

dos caprichos dos homens: 
DUBOIS-FONTANELLE, OP. cit.. Acto I, cena IE, pp. 10 -11: 

EM1RE 
Mais cette liberté, qui cause vos regrets, 
Jamais de notre sexe est-elle le partage? 
Victime de la mode, esclave de l'usage, 
Il faut prendre un époux par devoir, non par choix, 
Ramper sous son pouvoir, obéit à ses lois, 
Supporter ses défauts, honorer ses caprices, 
Le chérir, respecter jusqu'à ses injustices. 
Ah! peut-on desiier cet état odieux? 
La paix et le bonheur m'attendent dans ces lieux. 

(...) » 

(24) BOCAGE, op^çit. Eriçja ou a Vestal. Acto I, cena HI, pp. 13-14. Ericia diz a Emilia que «a natureza 
dorme» nessa «viçosa idade, em q os humanos / A si mesmos s' ignorão», mas lá virá o momento de despertar 

os sentidos: 
« (-) 
Vem apontando a idade, em que tua alma 
Surgirá do lethargo, e da indolência, 
Sentimentos incognitos provando: 
Não lhe hão-de então bastar, nem sacia-la 
Os Altares de Vesta, as leis, e o culto. 
Dos primeiros desejos assombrada 
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Inquieta, pungida, ao pensamento 
Te virá nova sorte, e novo estado; 

(25) Idem, ibidem, p.13. Bocage vai até mais longe e a sua Emilia obriga-se até a amar o marido que realmente 

não ama.Conforme se pode confirmar, o poeta português não fugiu à audácia das asserções francesas. Trata-se, 

com efeito, de uma autêntica Eçoje des Femmes, ainda que mais implícita nas reivindicações. Contudo, o direito 

à escolha no amor, por parte das mulheres, sai sublinhado. 

(26) RODRIGUES, Maria Idalina Resina, op. cit., pp. 522-523. 

(27) É o poema escrito na prisão, intitulado «Trabalhos da Vida Humana», que cita em epígrafe Voltaire:« Je 
suis forcé de in abaisser / Pour me faire entendre», in BOCAGE, in Poesias^e_Manuel Maria Barbosa du 
B ç ^ ^ ^ ^ éd. cit., tomo IV, «Poemetos», «Trabalhos da Vlda 

Humana», pp. 162-168. 
BOCAGE, op. cit. F.ricia. ou a Vestal, Acto II, cena II, p.35. 

cf. 
DUBOIS-FONTANELLE, op. cit.. Acte II, Scène III, p.27. 

(28) BOCAGE, op. cit. F.ricia. ou a Vestal, Acto II, cena II, p.36. 

cf. 
DUBOIS-FONTANELLE, op. cit.. Acte II, Scène III, p.28: 

« C) 
Vous, Seigneur, qui toujours à mes désirs contraire, 

Avez fait en tout temps disparaître le père; 
Vous enfin, par qui seul je connus les malheurs, 
Et dont je n'éprouvai jamais que les rigueurs. 

(29) BOCAGE, op. cit., F.ricia. ou a Vestal, Acto II, cena IV, p.42. 

cf. 
DUBOIS-FONTANELLE, op. cit.. Acte II, Scène V, p.32. 
O tradutor evita a repetição enfática de «Religion», certamente para atenuar o perigo de tal abordagem: o 

«devoir», termo sagrado que refere as obrigações religiosas é igualmente eliminado; e os «Parrecidios» sao 
realmente menos sugestivos e amplos do que os «meurtres», no contexto inquisitorial português; finalmente, 
confundir «com a Religião teu Ímpio zelo» é menos grave do que a substituição do original francês, «prendre 
pour», aludindo a tradução portuguesa sobretudo à penetração da superstição na verdadeira fé. 

(30) BOCAGE, op. cit.. F.ricia. ou a Vestal, Acto II, cena III, pp. 42-43. 
cf. 
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DUBOIS-FONTANELLE, op. cit., Acte II, Scène V, pp. 32-33. 

(31) BOCAGE, op. cit., F.ricia. ou a Vestal, Acto II, cena IV, p.44. 

cf. 

DUBOIS-FONTANELLE, OP. cit., Acte II, Scène V, p.33. 

E urteressante notar que o prôpno Bocage, na reacção satinca contra José Agostinho de Macedo, «A 

Pena de Talião», se explica estilisticamente defendendo um claro^scuro nas produções literanas: 

« Co' a materia convém casar o estylo: 

Levante-se a expressão, se é grande a idéa! 

Se a idéa é negra, a locução negTeje; 

E tenue sendo sae atenue a frase.» 

Rebello da Silva, a este propósito, observa no seu «Estudo litterario para servir de complemento á 

biograpnia de M.M.Barbosa du Bocage...», anteriormente citada, p.360, que «para a formosura sobresarr e 

preciso carregar as cores, em certos pontos, e derxar escapar pequenos descmdos em outros», j i que «o preto 

realça a alvura da tez nas damas (...)». 

(32) BOCAGE op. cit., F.ricia. ou a Vestal, Acto II, cena V, p.45: «Afranio só» 

DUBOIS-FONTANELLE, ojLçit, Acte II, Scène V, p.34: «Aurele le regarde avec attendrissement, le releve, 

le regarde encore, et le qmtte. Osnude reste seul». Aliás, como o Acto I havia chamado a si a primeira cena do 

Acto II do original francês, reeqmlibram-se o número de cenas no onginal e na tradução, graças a este 

l a m e n t o numa única cena desta fala sohtaria de Osmide. Este facto proporciona também um efeito de ênfase 

sobre a vingança do apaixonado infeliz. 

(33) BOCAGE, op. cit.. Fricia. ou a Vestal, Acto III, cena I, pp. 46 - 47. 
DUBOIS-FONTANELLE, ojLçit, Acte III, «SCENE PREMIÈRE», pp. 35 e 36. 

(34) BOCAGE, op. cit.. Erigia, ou a Vestal, Acto III, cena II, p.49. 

DUBOIS-FONTANELLE, op. cit.. Acte III, Scène II, p.49. 

(35) BOCAGE, op. cit.. Fricia. ou a Vestal, Acto ffl, cena IL p.49. 

(36) DUBOIS-FONTANELLE, op. cit., Acte III, Scène II, p.37: 

« ( - ) 
En cédant à Y amour, j ' a i respecté rhonneur; 

Je suivois un époux, qui m'offrait le bonheur, 

A qui mes premiers voeux avoient livré mon âme... 

(...) 

(37) DUBOIS-FONTANELLE, op. cit.. Acte HI, Scène III, p.40. 
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cf. 
BOCAGE, op. cit., Ericia. ou a Vestal, Acto III, cena III, p.52. 

(38) DUBOIS-FONTANELLE, OP. cit.. Acte III, Scène Dernière, p.43. 
cf. 

BOCAGE, op. cit., Ericia. ou a Vestal, Acto III, Scena Ultima, p.57. 
Com efeito, esta simetria amorosa lembra-nos a harmonia patente, por exemplo, do poema «Abraço» do 

professor de Geometria, José Anastácio da Cunha. Bocage cantou essencialmente o desencontro, o ciúme, o 
desengano no amor.A Ericia nacional não será suficientemente afirmativa para justificar um outro desenlace. 

(39) BOCAGE, op. cit., Ericia. ou a Vestal, Acto III, Scena Ultima, p.57: 
«(...) 

Manter a liberdade he crime em Roma?... 
Examinem-se as leis, que o Tibre adora. 
O humano coração tende à ventura. 
Que voto ha, que derrogue este desejo? 
Votos, que a força impôz, não podem tanto. 
He resistir aos Ceos, he ser culpado 
Romper hum jugo, hum jugo insupportavel ? 
De causar nossa angustia os Deoses folgão? 
Folgão de nossos ais, de nossos prantos? 
Os ferros, e oppressões nos amontoão! 
Nós somos filhos seus, não seus escravos!» 

cf. 
DUBOIS-FONTANELLE, OP. cit.. Acte ffl.Scène Dernière, p.44: 

« (-.) 
Est ce un crime, en ces lieux d'aimer la liberté? 
Interrogez les lois que respecte le Tybre: 
Le premier voeu de l'homme est celui d'être libre. 
Quel serment à ce voeu peut jamais déroger? 
Ceux qu'imposa la force ont-ils pu l'abroger? 
Est-ce offenser le Ciel, et sae rendre coupable, 
Quer de briser un joug insupportable? 
Les Dieux se plaisent-ils à causer nos tourmens, 
A voir nos pleurs, nos cris et nos gémissemens? 
Entassent-ils sur nous les fers et les entraves? 

Nous sommes leurs enfans, et non pas leurs esclaves.» 

Na realidade, a substituição da «liberdade» pela «ventura» muda tudo, mesmo se as críticas, menos 

gravosas do que as especificamente políticas ou com ressonâncias desse tipo, a um Deus justiceiro e cruel se 

mantêm na versão portuguesa. 
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(40) BOCAGE, oE^iL, Erida^u^Vestai, Acto III, Scena Ultima, p.59. 
cf. 

DUBOIS-FONTANELLE, op. cit.. Acte III, Scène Dernière, p.45: 

« (-) 
Quoi, la Religion rend-elle impitoyable? 
On verra donc toujours la superstition 
Déshonorer les Dieux & la Religion! 
Sous de vains préjugés la raison avilie, 
Uhomme en proie à l'erreur, l'humanité trahie! 

(41) BOCAGE, o ^ volX P- 15- Trata-se exactamente de um soneto em que Bocage condena esta concebo 

de um Deus castigador e inimigo da Humanidade: 
« Um Ente, dos mais entes soberano, 

Que abrange a Terra, os Céus, a Eternidade; 

Que difunde anual fertilidade 
E aplana as altas serras do oceano; 

Um númen só terrível ao tirano, 
Não à triste, mortal fragilidade, 
Eis o Deus que consola a humanidade, 
Eis o Deus da Razão, o Deus de Elmano. 

Um déspota de enorme fortaleza, 
Pronto sempre o rigor para a ternura, 
Raio sempre na mão para a fraqueza; 

Um criador funesto à criatura, 
Eis o Deus que horroriza a Natureza, 
O Deus do fanatismo ou da impostura.» 

(42) Idem, o ^ vol.IV, M è M ^ J ^ ^ ^ ^ « ^ ^ * * * " * ^ ^ " ? 

(43) Idem, o ^ i L , ^mKm^mi^Mm^ «Advertência preliminar do traductor», p.8 

(44) Idem, o^çiL, E ^ n i a ^ u ^ ^ «Avertencia preliminar do traductor», p.8. 

(45) Idem, orxdk, E u f e n ù a ^ H M ^ ^ Acto I, cena I, p. 9-11. 
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D" ARNAUD, Oeuvres. A Paris, Chez Laporte, Libraire, E j r E h é r m ^ i e J n ^ drame, 

tome premier, Acte Premier, Scène Première, pp. 11 -12. 

(46) BOCAGE, OP. cit.. Eufemia, ou o Triunfo da Religião. Acto I, cena I, p.ll. 
cf. 

D'ARNAUD, oj^çJL, Fjiçhj^f. ou le Triomphe, de la Religion. Acte Premier, Scène Première, p.12. 

(47) BOCAGE, op. cit., Kiifemia. ou o Triunfo da Religião, Acto I, cena II, pp. 11-18. 
cf. 

D'ARNAUD, op. cit., Eu^iémjg, ou le Triomphe de la Religion, Acte Premier, Scène IL pp.13-17. 

(48) D ARNAUD, « j A . Eujhérnje on le Triomphe de la Religion, Acte Premier, Scène II, pp. 16 - 17. 
cf. 

BOCAGE, op. cit., Fnfemia. ou o Triunfo da Religião, Acto I, cena II, p.15. 

(49) D'ARNAUD, or^cit, EgafeyejSLlr Triomphe de la Religion, Acte Premier, Scène IX, p. 36. 

cf. 
BOCAGE op. cit., Fnfemia. ou o Triunfo da Religião, Acto I, cena LX, p.36. 

Os exemplos confrontados no parágrafo respeitantes a esta nota são retirados das cenas II, III E IX da 

peça analisada e correspondem às páginas 16, 17, 19 , 20, 22 31 e 33 da obra de Bocage e às páginas 13, 15, 20, 

25 - 26 da obra de D'Arnaud. 

(50) D" ARNAUD, op. cit., Euphémig ou le Triomphe de la Religion, Acte II, Scène II, p.38. 

cf. 
BOCAGE, op. cit., Fnfemia. ou o Triunfo da Religião. Acto II, Cena II, p.53. 

(51) D"ARNAUD, ojLcit, Euphgmje^LJe triomphe de la Religion, Acte II, Scène II, p..39. 
cf. 

BOCAGE, op. cit., Fnfemia ou o Triunfo da Religião, Acto II, Cena II, p.56. 

(52) D'ARNAUD, op^çJL, Ejffihénne^u,jg Triomphe de la Religion, Acte II, Scène II, pp. 41, 42 - 43. 

cf. 
BOCAGE, op. cit., Fufemia. ou oTrinnfoda Religião, Acto II, Cena II, pp. 60, 61- 62. 

(53) D-ARNAUD, op^iL, E ^ h é n m o u J e J T j ^ ^ Acte II, Scène IV, pp. 43 - 44. 

cf. 
BOCAGE, op. cit., Eufemja "" " Triunfo da Religião, Acto II, Cena IV, p. 65. 

(54) D ARNAUD, ojLçit. F.pnémie ou le Triomphe deJaReligign, Acte II, Scène VII, p..47. 

cf. 
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BOCAGE, op. cit.., F.nfemia. ou o Triunfo da Religião, Acto II, Cena VII, p.70. 

(55) D'ARNAUD, o^ciL, ^ M m ^ m ^ J l ^ h ^ ^ ^ ^ Acte II, Scène IX, pp. 47-56.Ver p. 48: 

« (.-) 
EUPHÉMIE faisant quelques pas, et portant son mouchoir à ses yeux. 

Ah! mon père! 

THÉOTIME. 

Ma soeur, que ces troubles s'appaisent. 

Confiez à mon coeur les ennuis qui vous pèsent. 

Plus d'une épouse sainte a comme vous gémi: 

Epanchez vos douleurs dns le sein d'un ami. 

Asseyez-vous. (•••)» 
Nas páginas 48 e 49, Euphémie pede explicitamente força ao sacerdote para que a razão prevaleça 

sobre os sentidos e este é ainda firme: 

« (-) 
EUPHÉMIE 

Eh! donnez-m'en la force. 
THÉOTIME 

Avec soi s'imposer un éternel divorce: 
Il faut que vers Dieu seul le coeur soit emporté. 
Eloignons, un moment, la sainte vérité, 
Et n'empruntons ici que la foible lumière 
Qu' à nos regards présente une raison grossière; 
De cette passion, si féconde en malheurs, 
Qui mène au précipice, en le couvrant de fleurs, 

(...) » 
cf. 

BOCAGE, op. cit., &rfenMa^ujLTi^ Acte II, Cena IX, pp.73-88: 

Na página 72, lê-se: 
« (-) 
EUFEMIA, dando alguns passos, e levando o lenço aos olhos. 

Ai! 
THEÓTIMO 

Valor, minha irmã, communicae-me 
Vossas tribulações, fallaes sem susto. 
Mais de uma esposa do Senhor, mais de uma, 
Como vós suspiraes tem suspirado. 
Está comvosco uma alma compassiva; 
Sentae-vos. 

(...) » 

507 



É interessante que o tradutor tenha introduzido esta auto-caracterização ( «uma alma compassiva») 

para, a seguir, desenvolver a mudança de comportamento: a dinâmica resulta mais óbvia. 

Nas páginas 73 e 74, Eufemia pede ajuda a Theótimo no sentido de superar essa paixão e este 

ainda consegue enunciar a fórmula, afinal pouco eficaz : 
« (...) 

EUPHEMIA 

Porém como? 
THEÓTIMO 

É necessário 

Um divórcio total co'a natureza: 
Os nossos corações a Deus competem. 
Das sagradas verdades prescindamos 
Um momento, valendo-nos somente 
Do que a luz da razão nos apresenta. 
Examinemos, pois, as consequências 
Da paixão, que produz tantas desgraças, 
Do amor, que nos convida ao precipicio, 
Cubrindo-o de mil flores: (...) » 

(56) D'ARNAUD, op. cit.. F.nphémie. ou le Triomphe de la Religion, Acte II, Scène IX, p.53: 

« (.-) 
Vous ne répondez point... parlez.... mon ame émue... 
Mon père... Dieu! la mort sur son front répandue.... 
Dieu, le puniriez-vous de sentir mes malheurs? 

(•••)» 
cf. 

BOCAGE, op. cit.. F.nfemia. ou o Triunfo da Religião. Acto II, Cena DC, p.81: 

« (-) 
Não respondeis! ... Fallae... senhor... minha alma... 
Ai! Tem no rosto a pallidez da morte!... 
Deus, castigal-o-hás tu por apiedar-se 
Das minhas afflicções? (...)» 

(57) D'ARNAUD, op. cit. F.nphémie. ou le Trinmnhe de la Religion, Acte III, Scène Première, p.58: 

«(...) 
De climats en climats étrangère, avilie, 
Je m'expose au malheur, qui suit l'ignomimie, 
Au sort de l'apostat, à la nécessité 
D'abjurer mon pays, mon nom, la probité, 
Que sais-je? Dieu mi-même...A mes fureurs livrée, 
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r abandonne en ces murs, fille dénaturée, 
Ma mère, dont mes soins, dont mes faibles secours 
Consoloient 1" infortune, et soutenoient les jours; 

cf. 
BOCAGE, op. cit.. Eufemia, ou o Triunfo da Religião, Acto III, Cena I, p.91: 

« (...) Vagueando 
De clima em clima, extranha em toda a parte, 
E desprezivel a meus próprios olhos, 
Eu me exponho, eu me arrisco, eu me sujeito 
Aos males da desgraça, e da ignominia, 
Ao destino do apóstata, á funesta 
Precisão de abjurar a minha pátria, 
Meu nome, a probidade, e até...Deus mesmo. 
Dada a cegos delirios, abandono 
Minha mãe, de quem eu com meus desvelos 
Mantinha a vida, consolava as magoas; 

(...) 

(58) D'ARNAUD, op. cit.. Euphémie. ou le Triomphe de la Religion, Acte III,Scène Première, pp. 59-60: 
« (...) Je mourrai; 
Il m'est aisé de perdre un vain reste de vie; 
Mais perdre mon amour, Sinval! que je t'oublie! 

(...) 
Malheureuse! poursuis, ose insulter aux cieux.... 

Triste jouet d'un coeur, égaré dans ses voeux, 
Je n'ai plus de raison; je me cherche et m'ignore... 

(...)». 
cf. 

BOCAGE, op. cit.. Eufemia, ou o Triunfo da Religião, Acto III, Cena I, pp. 92-93: 

« (...) 
Morrerei, morrerei, que não me custa 
Perder de infausta vida o resto inútil... 
Mas perder meu amor, Sinval! Perder-te! 

(...) 
ah sacrílega! Prosegue, 

Insulta, insulta os céos... ludribio triste 
De um coração, perdido em seus desejos, 
Já não sei da razão, debalde a busco... 

(...) ». 
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Há, na verdade, pelo menos duas alterações sensíveis operadas pelo tradutor: para além da repetição já. 

assinalada neste estudo, a Eufemia portuguesa não diz «que je t'oublie» e suspira enfaticamente quando lamenta, 

também sublimadamente, a perda de Sinval; depois, a «malheureuse» passa a ser «sacrílega», na versão 

bocagiana, sendo menos vítima do destino e mais responsável pela atitude provocatória, em matéria religiosa, 

para já não não falar da interessante formulação francesa de loucura e duphcidade, esbatida na tradução. 

(59) D'ARNAUD, op. cit., Euphémie. ou lg Triomphe de la Religion. Acte ni , Scène IL pp. 62-63. 

cf. 

BOCAGE, op. cit., Eufemia, ou o Triunfo da Religião, Acto III, Cena II, pp. 98 - 99. 

(60) D" ARNAUD, op^dt , EurAémJa °u le Triomphe, de la Religion, Acte III, Scène H, o exceto citado integra-

se na página 66.Ver igualmente pp. 63- 64: 

« ( - ) 
Cédant á ma tendresse, à ce feu qui me brûle, 

Oui, j ' avois tout promis; je ne le cache pas; 
(...)». 

cf. 

BOCAGE, op. cit.. Eajgmk on o Triunfo da Religião. Acte III, Cena II, o excerto citado foi retirado da 

página 104 e é na página 100 que Bocage especifica as incidências mortais dessa paixão: 

« (...) Cedendo á força 

Da paixão, que me abraza, e me envenena, 

Sim, tudo prometti, (...)» 

(61) D'ARNAUD, op. cit., Fnphémie. ou le Triomnhe de la Religion, Acte III, Scènes II e III, pp. 67 - 69: 

« (-.) 
THÉOTIME 

Laisse-moi... 

(...) 

EUPHÉMIE 

(...) 
Sais tu que la misère, 

Le chagrin dans ces murs ont amené ma mère? 

THÉOTIME 

Ta mère! ici! quel nom! l'auteur de tous nos maux? 

(...) 
EUPHÉMIE 

Enfin, Dieu me punit; 

Je tombe sous son bras; c'est ici qu'il m'appelle; 

C'est ici qu'il détruit ma substance mortelle, 

(...) 
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De Sinval, ô mon Dieu, détourne ton courroux, 

Et qu'un remords heureux le dérobe à tes coups! 

(...) 

A fala de Euphémie aqui citada em destaque encontra-se na página 72. 

cf. 

BOCAGE, op. cit.. Eufemia, ou o Triunfo da Religião. Acto III, Cenas II e III, pp. 106, 107, 112, 115.Nas 

páginas 106-107, 110 e 112 lê-se: 

« (-.) 
THEÓTIMO 

Deixa-me ingrata... 

(...) 

EUPHEMIA 

( - ) 
Escuta-me, Sinval.Inda não sabes 

Que um triste azar, um subito infortúnio 

Trouxe a esta clausura ha poucas horas 

Minha mãe? 

THEÓTIMO 

Tua mãe! Que nome! A causa 

Das nossas afflições, dos nossos males! 

(...) 
EUPHEMIA 

Deus me castiga, 

Derribou-me seu braço omnipotente, 

Chamou-me aqui para julgar meu crime, 

E aqui mesmo destróe minha existência, 

(•••)» 

( - ) 
EUPHEMIA 

( - ) 
De SinvaL oh meu Deus, teu raio affasta, 
E um remorso efficaz lhe expie a culpa. 

( - ) 

O excerto citado em destaque, nesta referência, situa-se na página 115 da peça em estudo. 

(62) D'ARNAUD, op. cit., F.nphémie. ou le Triomphe de la Religion, Acte III, Scène IV et dernière, p. 74: 

« ( - ) 
LA COMTESSE D'ORCÉ. 

Voilà le fruit des rigueurs d'une mère! 

O vous, qui trahissez ce sacré caractère, 
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Que n'êtes-vous témoins du châtiment cruel 
Qui punit les erreurs de l'amour maternel! » 

cf. 
BOCAGE, op. cit., Euphemia, ou o Triumpho da Religião, Acte III, Scena IV e ULTIMA, p.l 17: 

« (•••) 
CONDESSA 

Eis o fructo dos rigores 
De uma barbara mãe! Oh vós, que, injustas, 
Não sabeis sustentar este piedoso, 
E sagrado caracter, ah! Devíeis 
Ser testemunhas do hórrido castigo, 
Que do materno amor pune a cegueira.» 

(63) Retoma-se aqui o prefácio à tradução de D'Arnaud, já anteriormente citada em parte, mas que repetimos 
alargadamente, porquanto serve estas conclusões e explica finalmente o título deste estudo: 

BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du, op. cit. Eufemia, ou o Triunfo da Religião, tomo V, p.78: 

« AO LEITOR 
O cunho original desta peça, excelente composição de Mr. d'Arnaud, me animou a traduzi-

-la para a dedicar às almas sensíveis.Uma luta vigorosa entre a religião e o amor é a acção des
te drama.Os episódios que a adornam, travados destramente com ela, dão uma perfeita ideia 
dos talentos do Autor, e do vasto conhecimento que teve do coração humano. O contraste de 
caracteres, essencial às produções teatrais, está aqui sustentado com magistério: o que pode

rá observar o leitor instruído.Perigosos e terríveis embates com que os sentidos assaltam a ra
zão, apuram ( por assim dizer) as celestes verdades, que adoramos; e estes embates necessa
riamente se haviam de empregar na presente obra, lustrando muito mais com eles o triunfo 
glorioso da religião.Atentem os espíritos conhecedores de si mesmos, e de uma das primei
ras artes, que a cena é o quadro moral do homem, que ali sem rebuço cumpre exibir seus de
feitos, suas paixões, seus crimes, ou suas virtudes, e pintá-lo ainda mais como é , que como 
devera ser; finalmente (eu o repito) o esplendor do vencimento consiste nas dificuldades que 
o disputaram, e a verosimilhança padeceria na obra que publico, se a vitória da religião con
tra a Natureza fosse menos árdua. (...)» 

(64) RODRIGUES, Maria Idalina Resina, op. cit. .Na página 509, a autora começa logo por afirmar que «a 
História de Paulo e Virgínia, que Bocage levou a termo, decerto nos últimos anos de vida, independentemente 
do acolhimento que possa ter como índice da atenção dos escritores portugueses aos primórdios do Romantismo 
francês, propõe-se também à nossa reflexão como um resultado de critérios e de práticas da tradução, na segunda 
metade do século XVIII».Da página 512 à página 524, procede-se ao confronto linguístico de excertos franceses 
com excertos portugueses para se concluir, primeiro, acerca do «reforço do procedimento de submissão e 
reverência diante da religião cristã», da veneração da autoridade régia, do enfraquecimento da «violência 
amorosa do protagonista» e ênfase sobre a compostura feminina, da feição arcaizante do texto de Bocage, do 
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« a c e n d o pendor esrilísrico para a redundance com diversas c e s s õ e s exempladas, para, por ta, 

esrtabelecer c e r t e — , conao ja refegos neste trabalho, que este exanae ursinua a «nao surtout, entre os 

dois momentos culturais, o da escnta de Betnardin de SaintPierre (1787) e o da do autor português, apesar do 

curto período temporal que os distancia.» 

( 6 5 , CIDADE, Hernâni, p p A PP, 99  100.O juizo do ensaísu, sobre a tradução de Bernardin de SaintPierre, 
transcrrto neste passo, sihuase na pagma 99 e iogo a segurr, se analisa combativamente, medtante uma 
emen te escolha de exriacto descnrivo, ongmai e versão t o c a d a , no sentido de reforçar P ™ ' 
i n a n i a do poeta para o leque rieo de marizes j» românticos, o pormenor do quadro, a sensuahdade dos 
perfumes sugeridos de PapULVirginie: « C ) A pena de Bocage, habituada aos cUCés paisagisricos das éclogas, 
Tue vmham dos tempos de Vngino e Teócrito, tendo sua última e apagada projecção no pastoransrno. sden,ese 

„e mais um. vez o rim, pondo o mcoior « « g e ^ c o , grato aos ciassrcos  •—■*»■ , onde _ 
notaçdo concreta, espeeiiiea , tâo do gosto dos românricos  «  *  *  « .  * •   » * " * 

mesmo Quadro, a exprès*   * * * K —  *  — * » » * « ° » * " * ~ 
cromática e plasrica  « , noire «es roc*er,»No entanto, Henrâm Cidade ressalva ainda aqur que nas pagrnas 
Bocage «se insinua, como vemos no riecho rianscrito, daquele desbordamento das frescas servas novas, que 
S Z encher a Uterarina romântica de espectáculos, musrcas, aromas, mrl impressões de uma reahdade 

truída(...)»

(66, A tese de doutoramento de Zenóbia Collates Moreira da Cunha, O P ^ * s B « ^ 
^ L ç ^ ^ Lisboa Universidade Nova de Lisboa, 1997, ao proceder a uma edição enrica da Pões, 
t ^ ^ e ^ e ^ m â o , inclui, p. 420, nm soneto que D.Catirarrna MichaeUa dedicon a Bocage e em tpre a 
poetisa testemunha com notível eloquência, a exceutncidade do drncil carácter do seu contemporâneo: 

« Enfim, ríspido Elmano, estão quebrados 
Os laços que até agora me apertaram, 
E por desgraça minha prepararam, 
Quasi sem o sentir, os cruéis Fados. 

Mil queixas, mil suspiros magoados 
Por desafogo meu o ar toldaram; 
Mas, surdo a meus clamores, não chegaram 
A despertar por mim os teus cuidados. 

Soffri teu génio caprichoso e duro; 

Conheci teu caracter inconstante; 
Calculei qual seria no futuro!... 

Custoume, mas venci; feliz instante! 
Vê se podes achar ( não f o seguro) 
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Quem soffra em paz teu gemo extravagante.» 

Rebello da Silva, no já citado «Estudo litterario para servir de complemento á biographia de Manuel Maria 

Barbosa du Bocage inserta no tomo I d'esta collecção», in Poesias de Manuel Maria de Barbosa du Bocage, 

colligidas em nova e completa edição /.../, ed. cit., pp.344 - 345, refere-se à relação de superioridade de Manuel 

Maria em relação a José Daniel Rodrigues da Costa, autor de «escriptos, plebeus na indole e na substancia, mas 

com sal bastante para o paladar dos leitores a quem se destinavam», sem aspirar «ás alturas d'onde os vates 

cabalinos, escarnecendo, os convertiam em palitos dos seus ócios engraçados».0 desprezo do vate Elmano, que, 

aliás, José Daniel respeitava cá de baixo, explicava-se sobretudo pela amizade do Beleguim do Parnaso, assim 

lhe chamava sobranceiramente Bocage, com Curvo Semedo, alvo da sua maledicência: « (...) Curvo Semedo 

gostava de o ouvir, corregia-lhe os escriptos, e tratava-o com franqueza.José Daniel da sua parte correspondia 

com amizade e dedicação.Offender-se pois que o bom homem estimasse o censor obsequioso, e deplorasse as 

injustiças de Bocage contra o talento de Belchior, era exaggerar de mais a intolerância.Algumas palavras n'este 

sentido do gazeteiío das Petas foram sufficientes comtudo para Manuel Maria desencadear contra elle a 

animadversão; e para o pobre official das portas d'ahi em diante a cada publicação nova estavam certas as 

apupadas de Elmano, e as dos seus admiradores. (...)».Veja-se os sonetos satíricos de Bocage dedicados a José 

Daniel, in Poesias de Manuel Maria Barbosa du Bocage ed. cit., tomo I, «Sonetos joviais e satyricos»: XXIV, 

pg.338- Ao machucho poetarrão José Daniel Rodrigues da Costa; XXV, p.339- Ao mesmo, publicando o 

«Almocreve das Petas»; XXVI, pg.340- Ao mesmo dando à luz o segundo volume das suas Rymas». 

O «fofo conde» era o Conde Pombeiro, gordo, em cujo palácio se faziam as reuniões da Nova Arcádia: ver no 

mesmo tomo I, «Sonetos Joviaes e Satyricos» XXVII, p.341- «Descreve uma sessão da Academia de Bellas 

Letras de Lisboa» mais conhecida pela denominação de Nova Arcadia».Sucedem-se outros «Sonetos Joviaes e 

Satyricos» em que os visados são repetidamente os «rivais» de Bocage: p.342, «Aos loucos da Nova Arcadia»; p. 

343, «Aos mesmos»; p. 344, «Aos mesmos»; p.345, «Aos mesmos»; pg. 346, «Aos mesmos»; p.347, «À Nova 

Arcádia».No Soneto XXVIII da página 342 Bocage ataca: 

« (•••) 
Vós, néscios, que mammais de vis quadrilhas 

Do baixo vulgo insonsas gargalhadas, 

Por versos maus, por trovas alugadas, 

De que engenhais as vossas maravilhas. 

(...) » 

Surpreendentemente, António Maria Baptista, em Bocage e os Contemporâneos, Lisboa, La Bécarre, 1896, 
não inclui este poeta no conjunto das relações de Manuel Maria.Limita-se, então, a referir «um opúsculo, hoje não 
vulgar, que tem por titulo: Um outeiro no fim do XVIII século» e que descreve um sarau literário e musical em casa do conde 
de Camaride: aqui se reuniram Bocage, João Xavier de Mattos, Nicolau Tolentino, Francisco Manuel do Nascimento, 
Domingos Caldas Barbosa e a Marquesa de Aloraa.Acrescenta detalhes, de resto conhecidos, da rivalidade entre Manuel 
Maria e José Agostinho de Macedo, e regista o seu espanto perante a ausência de noticias acerca da forma como Tolentino e 
Bocage se relacionaram, sem avançar, p.130, sequer um centímetro em relação ao pouco que Castilho transmitiu, neste 
particular: « (...) Estava um dia Bocage encostado ao humoral da porta de uma loja no Rocio, apparentemente 

pensativo, e absorto; avistou-o Tolentino, e chegando-se a elle disse-lhe ao ouvido: 
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_ Elmano, a lyra divina, porque razão emmudece? 
Ao que Bocage acudiu promptamente: 

Porque mais cala no mundo quem mais o mundo conhece. 
_ Que tens achado no mundo que mais assombro te faça? 
_ Um poeta com ventura, um toleirão com desgraça. (...)» 

(67) O Ralhador. comedia em 3 actos, e em prosa composta por Bruves. e Palaprat, e traduzida por Manoel Maria de 

Barbosa du Bocage, inserta no tomo H das Obras Poéticas, inclui, p. 313, uma «Advertência» que dá conta do insucesso da 

representação desta tradução e da sua causa plausível: 
« Depois de já composta toda a Traducção do Poema de Rosset, veio a nosso poder a Comedia 
antecedente, também traduzida por Bocage, posto que não completa.Esta Comedia foi represen
tada no Theatro da Rua dos Condes muitos annos antes do fallecimento de Bocage, que a déo: o 
Público a pateou; mas, posto que ella seja huma Peça de primeiro cunho, nós estamos persuadi

dos de que a pateada foi merecida mas pelo ruim desempenho dos Actores ( que estão na antiquís
sima posse de mal estudarem, e mal desempenharem os seus papeis) do que pelo pouco interesse, 
que pôde resultar da sua representação; pelo menos estamos capacitados de que esta he muito me
lhor do que a maior parte das Comedias, que ha annos se representão em nossos Theatros; (...) » 

A edição que nos foi enviada pela ((Bibliothèque de l'Arsenal», de Paris, de l,e Grondeur, comédie en trois actes et en 
prose, de Palaprat. représentée, nour la première fois, par les Comédiens Français ordinaires du Roi, en 1691, A Paris, Chez 
Brunei, Libraire, MDCCLXXXK, inclui, por sua vez, um «Prologue» dramatizado em que o autor, Licidas, defende a sua 
peça perante dois críticos, Eraste e Damon.Na «scène IV», a seguinte fala de Eraste resume bem a intenção de continuar a 
tradição de Molière, sem aceitar ficar inibido pela sombra do rei francês da comédia: 

« Quelle façon de décider? 
De bonne foi je m'étonne 
Que l'on ne trouve plus personne 
Qui veuille se hazarder 
Pour s'expozer sur la Scene: 
Il faut être avéré fou, 
C'est s'aller rompre le cou, 
La chute est toujours certaine; 
Cependant vous rebutez 
Tel à force de vous craindre, 
Peut-être aux grandes beautez. 
Vous siflez d'une manière 
A désespérer les gens; 
Ou ressuscitez Molière, 
Ou soyez plus indulgens.» 

Por outro lado, o prefácio da edição de Le Grondeur Comédie oar Mr.Palaprat, A La Haye, Jacob van 
Ellinkhuysen, MDCXCVIII, inteligentemente acrescentada pelo Conservador da «Bibliothèque de UAisenab), 
dá conta das particularidades de recepção da peça em França: 

« Voici une Comédie dont le sort a été assez bizarre: elle fut sifflée à la premiere représenta

tion; à la seconde les sifflets se teuxent; on commença à la goûter; le succès alla en augmen

tant; aujourd'hui la Cour et Paris la voyent avec plaisir; lors même qu'une Piece nouvelle a-
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vorte sur le Théâtre, le Parterre demande ce même Grondeur qu'il rebuta autrefois, et il ne 

se trouve plus personne qui s'ose vanter de ravoir sifflé (...) les uns la condamnèrent à la 

première vue avec un peu trpo de précipitation, et les autres attendirent pour se déterminer 

que cette Piece leur eût été représentée avec toute la vivacité de l'action, et ramenèrent en

fin tout le monde dans leur sentiment.Cependant il serait à souhaiter que ce qui est arrivé á 

cette Comédie rendît les gens un peu plus retenus à condamner les Pieces de Théâtre à leur 

premiere representation; car enfin il est bien certain, qu il n'a pas tenu à ceux qui condam-

mnerent celle-ci, qu'elle ne tombât entièrement, et ils sçavent bien que s'ils en avoient été 

crus, le Public serait aujourd'hui privé d'un divertissement qui a le bonheur de lui plaire. (...)» 

Apesar das circunstâncias sociológicas do público português que pateou a tradução de Bocage, responsáveis 

pela desaprovação de uma engraçadíssima comédia, é de aceitar que as paleadas nacionais deverão ter-se devido, 

mais do que à precipitação, à calamitosa preparação dos actores. 

(68) PALAPRAT, Lg firondeur. comédie.... À Paris, Chez Brunei, Libraire,..., MDCCLXXXIX, Acte I, scène 

VIII, pp. 15, 16. 
cf. 

BOCAGE, OBRAS POÉTICAS, ed. cit., O Ralhador..., Acto I, scena VIII, pp.15, ló.Toda a tradução deste 

Acto I, como de resto de toda a comédia, manifesta a facilidade de Bocage em encontrar justamente a 

coloquialidade viva, apimentada do original francês. 

(69) PALAPRAT, op. cit.. Acte II, scènes XIII, XIV, pp.30 - 32. 

cf. 
BOCAGE, op. cit., O Ralhador, Acto II, scena XIII,XIV, pp.275 - 279. 

(70) PALAPRAT, op. cit.. Acte II, scène XVI, p.31. 

cf. 

BOCAGE, op. cit., O Ralhador, Acto II, scena XV, p.277. 

(71) PALAPRAT,.ori_çiL, Acte II, scène XVTI, p.35. 

cf. 
BOCAGE, op. cit., O Ralhador, Acto H, scena XVI, P.283.Nesta cena, André, o Ralhador, pede socorro, 

quando já não aguenta a ridícula aula de dança: «Quem me acode, quem me acode?» 

O original francês não atira o médico para tal extremo de desespero e de ridículo. 

(72) PALAPRAT, op. cit.. Acte II, scène XVIII, p.36. 

cf. 
BOCAGE, op. cit., O Ralhador, Acto II, scena XIX, p.36. 

(73) PALAPRAT, op. cit., Acte III, scènes V, VI, p.44. 

cf. 
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BOCAGE, op. cit., O Ralhador, scena VI, p.295. 

(74) PALAPRAT, op. cit.. Acte III, «scène dernière», p.56. 

cf. 
BOCAGE, op. cit., Acto III, «scena ultima», p.56. 

(75) Ver GARRETT, João Baptista de Almeida, Obras Completas, Lisboa, Empreza da Historia de Portugal, 
Livraria Moderna, 1904, volume II, « Bosquejo da Historia da Poesia e Lingua Poitugueza», pp. 358-359: « (...) 
O temperamento irritante e ardentíssimo de Bocage o levava naturalmente ás hyperboles e exagerações: (...) Mas 
elle repetia eternidades, mundos, ceos, espheras, orbes, fúrias, gorgonas; mais dobrava o applauso: mais 
delirava elle; mais o admiravam. Ao cabo, nem elle a si, nem os outros a elle o entendiam. A par e passo que as 
idéas desvairavam, desvairava também o estylo, e enfim se reduziu a uma continuada anthitese, perpétuos 
trocadilhos, tours deforce, pelos saltos, rumpantes, castelhanadas, com que se tornou monótono e ( usarei duma 
expressão de pintor) amaneirado».0 mesmo juízo garrettiano sobre Bocage repete-se, no prefácio a Merope, 
onde o dramaturgo ironiza acerca do seu juvenil estilo coimbrão, dizendo que inchava mais os versos e os 
«assoprava à bocageana» .Também na «Introducção» a Um Auto de Gil Vicente, Almeida Garrett refere-se a 
pobre época dramática de Manuel Maria e nota: « (...) E a Academia das Sciencias a oflferecer prémios aos 
dramas originaes! E escnptores de bom talento a traduzir Racine, Voltaire e Crebillon e Arnaud! Nada; nao 
renascia; ou propriamente, não nascia o theatre nacional. (...)» A reflexão garrettiana sobre o passado 
setecentista português, em matéria dramática, terá lugar de destaque num capítulo independente desta tese. 

José Agostinho de Macedo, na sua sátira venenosa contra Bocage, não deixa de evidenciar boas verdades a 

respeito deste estilo empolado: 
« (-.) 

Teu engenho, que é nada, em grandes coisas 
Não se pode empregar, falta-lhe o fôlego; 
Co'uma cauda no rabo és um foguete 
Que faz alguma bulha, acaba em fumo... 

(76) COELHO, Jacinto do Prado, «Bocage: a vocação do obscuro», in O Tempo e o Modo, Revista de 
Pensamento e de Acção, Dezembro de 1965, pp. 182-194. À maneira de conclusão, o autor nota nas duas últimas 
páginas- « ( ) À poesia de Bocage faltou uma elaboração lenta, concentrada, uma selecção exigente, comandada 
por um gosto seguro. O poeta por demais se entregou à facilidade com que derramava palavras numerosas, 
manejando o seu aparato de figuras, metáforas e termos violentos. Os louros de improvisador prejudicaram-no. 
( ) Então o visual confunde-se com o visionário e o «infeliz Bocage», «servo de Amor» e Orfeu reincarnado, 
com a mente povoada de fantasmas e, no peito, a angústia da descida aos abismos, a alma cristã no entanto 
alumiada com a esperança da salvação - ultrapassa as limitações individuais e do tempo, excede as eUquetas 
histórico literárias de «neo-clássico» ou «pré-romântico»: é um poeta verdadeiro, a que não podemos ficar 
indiferentes.» 
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(77) MOURÃO-FERREIRA, David, «O Drama de Bocage», in Hospital das Letras, Ensaios, Lisboa, Imprensa 

Nacional Casa da Moeda, 1964, 2>ed., pp. 41 - 44: « (...) Faltou-lhe, no entanto, aquele segundo grau de génio -

a que às vezes se chama talento- , aquela capacidade de encontrar ( não parecendo sequer que se buscou) a 

novidade da forma que melhor corresponda à novidade do sentimento.lncapaz desse encontro, Bocage 

permaneceu, portanto, um típico produto de transição.Com um pé nos degraus da Arcádia, com o outro suspenso 

ante os abismos enigmáticos do futuro, a sua posição de tão instável, tão depressa nos comove como logo nos 

impacienta. (...) » 

(78) GARRETT, João Baptista de Almeida, Obras Completas, ed. cit., Merope, p.587: 

« (.-) 
Romantismo, cá o houve sempre; essa moléstia se tal é, esse andaço de bexigas, 

como já lhe ouvi chamar, nunca sahiu da nossa peninsula.Mas a vaccina, como a 

prepararam Goethe e Scott, essa é que não havia; e creio que fui eu que a introdu

zi. (...)» 

(79) A obra de Maria de Lourdes Costa Lima dos Santos, Intelectuais Portugueses na primeira metade de 

Oitocentos. Lisboa, Editorial Presença, 1988, constitui um contributo precioso para o entendimento 

sociologicamente integrado do progressiva autonomização do Homem de Letras, e do escritor em particular, no 

período romântico. Para além das considerações gerais sobre o teatro, enquanto «aparelho de sociabikdade», 

sujeito à intervenção do Estado c controlado , a autora descreve a evolução portuguesa de «vate» a «profissional 

de letras», pp.143-146 e diz, no essencial: 

« (-) 
No final do primeiro quartel do século XIX, ser poeta significava ainda andar maltrapilho, 

viver vida cínica pelos cafés e bilhares do Chiado ou do Quebra Costas, onde, com o charuto 
na boca e o ponche ou a filipina na mão, se discute de sonetos, décimas, odes pindáricas e di-
tirambos.Reprodimz-se, assim uma imagem do vate, antecessor do profissional de letras, cuja 
existência, marcada frequentemente por reduzidas oportunidades de formação e de carreira, fi
cava condenada a uma boémia que não contava sequer, muitas das vezes, com a legitimação de 

uma origem social favorecida.Restringidos nos seus movimentos pela míngua de recursos mate
riais, de espaço social e de horizontes culturais, muitos destes intelectuais passavam o seu tem
po no reduto dos botequins, consumindo-se em guerras poéticas com os seus pares; marginali
zados, caíam não raro sob a alçada da lei, alvo de mandatos de captara por costumes dissolutos 
ou impiedade ( Bocage tornar-se-ia o representante por excelência deste tipo de vate).Ser poeta 
tenderia, pois, a ser condição não só desacreditada mas também perigosa, por onde, aliás, passa
ria a profissionalização dos «homens de letras» - com efeito, não raros elementos desta camada 
intelectual viviam da escrita, vendo-se por vezes obrigados a encarregarem-se, eles mesmos, da 
venda das suas produções.O trabalho de tradutor constituía a habitual actividade complementar 
destes homens de letras para os quais o jornalismo não constituía ainda o importante meio de 
profissionalização que viria a ser no século seguinte (...) ». 
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Afigura-se igualmente importante o «CAP. 2.0 Exílio, lugar de aprendizagem» da «SEGUNDA PARTE. 
Formação» em vista da compreensão da actividade jornalística das sucessivas levas de emigTados e da evolução 
estético-literária de Garrett como consequência do contacto próximo com as literaturas dos países de exílio. 
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DRAMATURGOS FRANCESES NAS OBRAS POÉTICAS 
DE FRANCISCO DIAS GOMES: A PRIMAZIA VOLTADUANA 

Valiosa sobretudo pelas numerosas, longas e eloquentes notas críticas, a obra poética de 
Francisco Dias Gomes, prematuramente falecido, remete para um capital clássico francês, em 
que se destacam os seus dramaturgos mais celebrados, mas gravita essencialmente em torno 
desse astro de lotes tão plurais como foi Voltaire, quase insuperavelmente elogiado pelo 

poeta português. 
Desde logo, a propósito da «Elegia I. Às Musas», em que o poeta canta as eternas 

criações antigas, lambidas, na acepção horaciana, com minúcia e desvelo, os nomes de 
«Racine, Voltaire, o grande Voltaire» são apontados, a par de Gregos, de Latinos e ainda de 
Boileau, como exemplo de compositores muito vagarosos que «emendarão com a maior 
severidade, sem o que não serião talvez cousa alguma no mundo litterario» (1). 

Em seguida, a «Elegia X. Na morte de Mr.de Voltaire» constitui, de facto, a 
composição poética central desta obra, não só pela extensão, como fundamentalmente pela 
veemência da admiração dedicada ao polígrafo francês, expressa, com interesse não 
negligenciável, numa curiosa apreciação panorâmica da criação e da biografia de 
Voltaire.Dedicada à «memória do maior Poeta do Universo», esta elegia, ainda que medíocre 
e passível de censura, dirá, não superará nunca «o silencio da minha admiração» pelo génio 
que se destacou antes de mais no género trágico, e por excelência com «Zaire, o maior 
prodígio de composição terna, e maviosa que se conhece»: 

« (...) De idade de 19 annos compoz o seu Édipo, famoso 
assumpto trágico tratado com tanta gloria pelo celebre Sofocles, 
e a pezar do de Cornelio, tão decantado nos theatros de França, 
o de Mr. de Voltaire teve hum séquito prodigioso. (...)» (2) 

Autenticamente promovido a Deus, criador de universos, Voltaire «deu vida / A tantas, e 
tão nobres existências», como em «Alzira, e ainda Zaire, tragédias de pura invenção», não 
tendo sido a inveja, que sempre o atacou fortemente, mais do que um estímulo importante 
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para a inteUgencia de quem, como Voltaire, constantemente denunciou o fanatismo, fruto da 
Z « U com o apoio de a.guns grandes, pot exemP,o de " ~ = 

I d o Mr Maiezien, confonne observa o poeta português, tenton desammar Vo.taue sen 
l i de produza uma epopeia francesa, «porque os Francezes n8o tem cabeça Ep tca»^ 
1 sucesso so setia atrngtdo quando esctevesse «mo bem como Racme, e B - « ^ « 

impedin Vo,taire de avançar na cnaç5o apreciava,, peio menos no porzo da época, de U 

^ d o .o Portuga,, -danado, e defrmto», dos va,ores mafrratados, «terra bumdde» de 

T i a , at, ao céu dos «exce,sos pensameutos» c da <dmmensa fantasia» — o s (5), 

desenvolvidos nas suas mais reputadas criações. 
Assam Mafoma contém a «admirave, sccna» de Zopiro que const.tu, um fanta t,co 

combate ao fanatismo (6). Sc esta E,egia canta a excelência de «Zaire», «a alma capttva7 Do 
T L * e amave, heroismo» é em ucta que Dias Gomes e,ogia rasgadamente «a 
T i ma, fmsigne em ternura, e sentimento, que se conbece», snpeno, < — , 

M U t t v a express, do poeta, ao «Po,yeuc,e ^ - ^ 1 - -
essenciais do Poema Dramático». Quanto ao amor - i K o poeta celebra 
! V Itafre que o soube mtegrar na acçSo, de acordo com a Unguagem da natureza^ j p - . 

! sucesso desta tragéd,a, * monumental também pe,a «mora, o „ a « , 
elegância a mais encantadora harmonia» (7). Qua, Cícero, o jovem Voltane, em «Roma 
" » ; n.0 sé respondeu coesamente | provocado do vemo C r é b « o e dm 

professor de composto trágica, como exprime megualavelmente o amor da patna (8). Obm 
! l a d o remors a SzM™ de Vo.taire afigura-se «interessante pe,a magnmcencta do 

s ! t i r e PC,! f o r i n t — , energias verdadeframente camrttcas do ponto de 
r r t c t l d o r , conforme Dias Gomes regista (9).Acerca de « - ^ -
tema>> depois de Z^e , o poeta valoriza também a perspectiva da ^ ° ^ * 

s impàt lco dos sentimentos, nomeadamente da compaixão, que a peça produz ( » 
J L o e,og.o apotedttco de Francisco Dtas Gomes, porquanto «ena be a mats - ^ 
heróica de todas as Tragedias Francezas», dotada de uma eiegancta e barmont 
g r a v i d » . Mas 0 ^ igua,a Voltaire a S6foc.es pe,a «b,zarna, e destreza» com que 

ETc l a , para além de ultrapassar o oogmal grego pelo «admirave, arUfrco com 

l é p i d a a d i spose dos incidentes (^.Tragédia da virtude, * . — -
! a n s c u na fantasia do grande Voltafre» que a doton da mora, «mars pura que se pode 
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dan> (13).Escrita para aperfeiçoar e adaptar ao gosto francês a peça homónima de Maffei, 
Merope, autêntico «prodígio da scena», «he finalmente a mais perfeita, e acabada de todas as 
Tragedias», pela preparação natural dos incidentes, a boa ideação do plano, um complexo 
notável de moral, harmonia, costumes e afectos, valores que garantiram a admissão de 
Voltaire na Academia Francesa (14). Depois de destacar estas nove tragédias, selecionadas 
só porque convinha não alongar demasiadamente esta Elegia, o seu autor remata este 
panorama apologético com um balanço final sobre o Voltaire trágico: 

« (•••) 

Deve-se pois colligir, que Mr. de Voltaire, unio em si todas as qua
lidades, que se achão repartidas pelos melhores Trágicos, e que por 
isso he reputado pelo maior, e mais perfeito Poeta neste género. 

(.-)» (15) 

Louvando igualmente as qualidades de Voltaire enquanto historiador, encarregue por Luís 
XV fazer a crónica exemplar do Rei Sol, este poeta português presta homenagem à 

Literatura Francesa do século XVII, nos seus nomes mais relevantes, dignos de imitação 

pelas outras Nações que devem aspirar à sua elegância e à sua clareza: 

« (...) A penna de Pedro Cornelio, de Racine, de Boileau, de Molière, 

de La Fontaine, e outros deu á Poesia Franceza a majestade, inte

resse e elegância em grão tão superior, que os seus Poetas são li

dos com preferencia. (...) » (16) 

Quando se trata de elogiar a comédia voltairiana com que os «seus illustres talentos / (...) 

na Scena os brutos vicios ferem (...)», Francisco Dias Gomes sublinha a excelência de 

Voltaire na arte de expor o vício e de nos consolar com o triunfo da virtude: 

« (...) Mr. de Voltaire foi nesta parte tão insigne, que ninguém lê huma 
das suas Comedias, que á primeira, ou segunda pagina se não sinta 
poderosamente possuído da maior inclinação pela virtude, assim co
mo da indignação mais severa contra a suggestão dos vícios. 

(...)» (17) 
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Aplicando esta vocação morigeradora ao contexto social português, Dias Gomes 

considera a maior utilidade da difusão, tanto nos palcos portugueses como através da 

circulação do livro, da comédia do «Filho Pródigo», «admirável» na reflexão sobre o vício 

filial e o perdão regenerador de um pai. O Portugal dos pais tiranos que sem nunca terem 

amado só sabem punir a descendência, primeiro reprimida e logo revoltada, é amorosamente 

visada pela crítica deste poeta: 

« (...) A leitura, e a representação desta Comedia serião da primei

ra necessidade em Portugal, onde a falta de educação faz o com-

mum dos Pais tão duros, e rigorosos, que mais parecem revesti

dos de crueldade Gothica contra os defeitos dos Filhos, a quem 

mil vezes o esquecimento dos Pais em os educar faz cahir em a-

bsurdos. (...)» (18) 

Se a «Escoceza» se afigura um epílogo de virtudes, é sobretudo o vicioso carácter de 
Frélon, na sua pintura insuperavelmente odiosa, que resulta mais marcante; assim, virando-se 
o feitiço contra o feiticeiro, as invejosas invectivas de Mr.Fréron, ex-jesuíta, contra Voltaire 
tiveram deste uma inteligente e vigorosa resposta (19). Em seguida, à comédia «Nanina» o 
poeta dedica seis estrofes de louvor pela construção de tal «alma gentil, / mental figura / Da 
innocencia angelica, e divina», em contraste eloquente com a Baronesa, «caracter soberbo, e 
impetuoso, optimamente desenhado», por sua vez contrariada pela humanidade e moderação 

do Conde (20). 
Quanto ao «bello, e precioso Commentario, que Mr. de Voltaire fez às Obras de Pedro 

Cornelio, creador da Tragedia Franceza», o poeta português diz tratar-se de um autêntico 

«Breviário de homens de Gosto», já que a simples leitura deste texto «pôde dar a instrução 

mais cabal em materia de Bellas Letras», seguindo-se uma enumeração sugestiva das suas 

qualidades críticas: 

« (•••) 
A leitura desta obra he summamente agradável pela immensidade 

de luzes, pelas lições de Gosto, que em escrito nenhum se encontrão 
como alli; pelas reflexões moraes, e politicas; pela sagacidade com 
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que explica os mysterios da Arte, que só podem ser verdadeiramente 

analysados e annunciados pelo génio; pela sabedoria com que ajuiza 

do merecimento de cada belleza notável; e em fim pelo discernimen

to filosófico, com que peza as decencias trágicas das personagens in

teressantes, e com que louva o que acha digno de louvor, e condena 

o que merece censura. (...)» (21) 

«Abyssus abyssum inuocat» ou, no dizer de Dias Gomes, «o Génio commentado pelo 
Génio» respondem-se mutuamente valorizados, longe da inveja mesquinha dos medíocres, 
incapazes de entender que a inteligência só cresce com a inteligência. Luz, reflexão, 
sagacidade, génio, sabedoria, discernimento para o louvor justo e a censura adequada, 
aproximam Voltaire da grandeza corneliana, como bem o sublinha o poeta nesta Elegia: 

« C-) 
De ti, grande Cornelio, digna empreza 
Fora louvar hum génio, que igualmente 
Foi contigo da glória á summa alteza. 

(...) » (22) 

Para além do equívoco em torno de um suposto Elogio de Voltaire, postumamente 
proferido por D'Alembert na Academia Francesa, a que o poeta português se refere tanto na 
Elegia, como na sua última nota, Dias Gomes sabe bem que não se pode igualar a estes dois 
irmãos no génio, porquanto «seria necessário possuir em gráo eminente a Lingoa, todos os 
segredos da Arte, e do mechanismo Métrico», e, portanto, não poderá nunca escrever a 
Elegia que Voltaire realmente merecia, sustentada pela elegância e pela Filosofia de uma 
«exacta Dialéctica, conforme o methodo de que sempre usou o grande Sábio que 

celebro.»(23) 
A propósito da «Ode II.Á Lingoa Portugueza», o poeta tece curiosas considerações 

sobre a vocação essencialmente trágica das nações alegres e, pelo contrário, a tendência 
cómica das nações austeras. Deste modo, os Gregos de «natureza prazenteira (...) e dados as 
delícias» ofereceram à posteridade monumentos perfeitos de tragédia, enquanto que os 
Romanos, graves e severos, «cultivarão mais o Génio Cómico, do que o Trágico». Se os 
Ingleses e Castelhanos, «Nações pensativas, e melancólicas» mais se divertem «com o faceto 
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irrisório da Comedia», a França, não sem granjear elevada reputação com «o Tartufo, e o 

Misanthrope de Molière», atinge maior glória teatral na tragédia, como que por uma inversão 

de interesses e objectos. (24) 

Ao louvar, ainda no contexto da exaltação da língua nacional, a Castro de António 

Ferreira, o autor desta Elegia nota que Portugal devia ter orgulho nos seus valores, à 

semelhança da França que se orgulha dos seguintes versos de Racine, afinal em nada 

superiores aos, de algum modo, equivalentes de António Ferreira, muito assimetricamente 

reconhecido entre nós: 

« Heureux qui satis fait de son humble fortune, 

Livre du joug superbe où je suis attaché, 

Vit dans Tétat obscur où les Dieux Font caché.» 

cf. 

«Oh vida felicissima a que vive 

O pobre Lavrador so no seu campo, 

Seguro da fortuna, e descançado 

Livre destes desastres, que ca reynam.» 

Avaliando, em confronto, as estrofes francesa e portuguesa, o poeta conclui, no sentido 

de constituir exemplo inaugural, a favor da língua nacional, rica em «abundância, graça, e 

simplicidade», capaz de não repetir palavras e de obter, assim, uma «oração de textura 

natural» (25). 
Muito oportunamente, quando compõe a «Ode VII. Na presente enfermidade da Rainha 

Nossa Senhora», repleta de «deidades», Dias Gomes recomenda, mais uma vez em nota, a 

Poesia sagrada, fundamentalmente dos Profetas, pela «vivacidade do enthusiasmo, pela 

audácia, e movimento da expressão», chave de beleza da «melhor obra do admirável Racine», 

Athalie. Este verdadeiro «prodígio de composição Trágica» limita-se, acrescenta o autor, a 

agregar as maiores belezas «que tanto resplendecem nas Poesias Santas dos Profetas». Se o 

génio de Racine foi, portanto, de certa forma emprestado, sempre se confirma a inteligência 

do autor em o procurar, o reconhecer e crescer com ele.(26) 

Como afirma Ferreira de Brito, em Voltaire na Cultura Portuguesa, Os Temposeos 

Modos (27), este «longo poema composto por 133 tercetos, com 78 notas de rodapé» 

constitui «a primeira bio-biblio grafia rimada de Voltaire em Portugal», não sendo conhecida 
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outra idêntica, conforme acrescenta ainda, em França ou na Europa. A voltairofilia de 
Francisco Dias Gomes, já que, ainda na expressão deste especialista, este poeta foi «o mais 
insigne Voltairófúo português do Século das Luzes», exprime-se numa vontade didáctica de 
divulgação da obra do Patriarca de Ferney, em Portugal; esta Elegia, publicada e difundida 
pela Academia Real das Ciências, não só terá sido lida por um público amplo, como foi 
certamente contagiante, nesta particular «superstição». É, ainda, forçoso aceitar com o autor 
de YQlíMmJiaÇuííura Portuguesa que tal publicação no âmbito da «circunspecta Academia 
Real das Ciências» só foi possível graças a certas lacunas estratégicas: o poeta, com 
«coragem e prudência críticas», evita «toda e qualquer alusão aos poemas e outros escritos 
de Voltaire, em que a Religião e a Moral católicas eram sarcasticamente visadas», assim 
como a «mínima alusão às narrativas de Voltaire, onde se sublimou o seu sarcasmo das 
Culturas e das Religiões fanáticas» (28). Provavelmente escrita por volta de 1778, na 
aproximação de Ferreira de Brito, em plena condenação quase geral da obra de Voltaire pela 
Inquisição, constituiria certamente, no entanto, por um lado, já de si uma ameaça ser tão 
voltairófilo como o foi Francisco Dias Gomes. Por outro lado, este Arouet, tão radicalmente 
proibido, mas também tão largamente traduzido e lido entre nós, é dos autores que fala muito 
para além do que é dito, mais do que sugerido, nesse jogo esplendidamente significativo que 
as épocas de repressão - tantas vezes incrivelmente desobedecidas e quase parecendo 
liberais... - desenvolvem: 

« (•••) 

Ali Mafoma, em cujo peito habita 
O fraudulento engano, em mil furores 
A crédula ignorância precipita. 

No peito humano inspira altos horrores, 
O negro, e abominável Fanatismo 
Pintado ah com detestáveis cores. 

(...)» (29) 

Se sobrevivessem dúvidas quanto ao alcance destas duas estrofes, diluídas noutras mais 
morais e passionais, sem dúvida, mas não menos potenciadas pelo suspiro de fundo que 
lamenta um Portugal de languidez cadaverosa, destituído de gosto, com uma língua nacional 
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amortecida, cruel para com os homens de génio, teríamos as notas correspondentes, de uma 

frontalidade que deixa muito pouco à imaginação, por mais enjaulada que ela vivesse; com 

efeito, Dias Gomes considera, na nota 23, que o assunto de Mafoma é inédito, «ali se vêem 

patenies sugestões, com que este monstro comete as suas maiores atrocidades», é uma 

tragédia aplaudida em toda a Europa e, finalmente, aconselha a leitura das eloquentíssimas 

cartas do Papa Benedito XIV ao seu autor, assim como as respectivas respostas. Como 1er 

inocentemente a nota 24 e como não a entender com excessiva malícia crítica? 

« É nesta Elegia que pela primeira vez usei do termo fanatismo, 

o qual tem mais extenso significado, do que a voz superstição. 

Este vocábulo é Francês, está adoptado em todas as Línguas sá

bias da Europa, e deve-se usar dele, (...)» (30) 

Voltaire, perigosamente adorado, combate a ignorância e o fanatismo, numa Europa que 

o aplaude nesta sua intenção iluminada e não teme escrever e pronunciar estas palavras 

novas, tão oportunamente aplicadas, como espadas.Trata-se, nesta Elegia e no seu conjunto, 

sob a perspectiva que nos interessa, de integrar Portugal culturalmente, com a amplitude que 

a cultura já implicava no século XVHI, nas Luzes, por excelência francesas: Racine, Boileau, 

Molière, Voltaire reinando no centro desta vontade, constituem, aqui, referências de elevação 

poética,'gosto literário, orgulho nacional, clareza, elegância não passivamente admiradas, mas 

produtoras de uma cadeia de energia, com Francisco Dias Gomes à frente, para o 

revigoramento de Portugal. Este país melhorado, evidentemente aproximado dessa grande 

França, havia de aplaudir com a Europa culta os ataques à ignorância - que Portugal vivia 

promovendo... - e ao fanatismo - que havia de ter, entre nós, ainda longa vida e trágicos 

efeitos... - , adoptando neologismos, como este tão delicado, quando os referentes já podem 

ser nomeados e se descobre subitamente a necessidade de o fazer. O criador desta Elegia foi, 

portanto, muito longe e o seu amor por Portugal procurou formas, ideias e atitudes dinâmicas 

em França. Ao aproximar António Ferreira de Racine para valorizar a tradição dramática 

^ , - , esboça o raminho da superação de uma deprimente assimetria que Almeida 
j_ . -_- i i .Li5 LI' , - T 

Garrett, bastante mais tarde, há-de firmar. 
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NOTAS: 

(1)GOMES r i r u  ~ ~ ~  "  ~ ■■*■■*"""■***""'" r r t™ r t l *"*«*'Rral*»Sde°cia*Em 

beneficio da Viuva e Orfaos do Author. Lisboa, N, Typographia da Academia Rea! das Sciencias. a„no de .799, 

Cotn licença de S.A.R., « Elet,a,Eleg,a ..As Musas», p.39. Os clássicos aqui uo,„eados sao «Homero, Sofoc.es, 

Euripedes, Virgílio. Horácio, Arios.0, Camões. Tasso» cue, com os iranceses referidos, sao «Amhore, oude se 

meeira tudo quanto ha de grande, de prodigioso na Poesia, (...)» 

,2) ,dem ibidem. Notas, p..37.A es,e propósito. D,as Gomes acrescenta: « (...) O ,ue parecerá bem estranho, he 

one deoois de ter composto a Henriouiad, e varias Tragedias, nas o.uaes entrava a de Brum, rao drgna da 

actairaç*. de toda a Europa, alguns dos mais drsrintos Sábios da França, taes como Fontenelle, e la Moue, 

aconselha* Mr. de Vo.taire. a que seguisse outro género de P«sia, e deixasse o Trapco, one de nenhuma 

firma em o seu.A isro respondeu el.e com Zarre, o ma.or prodígio da composição tema, e mavtosa, que se 

conhece. (...)» (p.138) 

(3) Idem ibidem pp. 121122 du Elegia e pp. .44145 das Notas. Franetsco D.as Gomes consrdera aqui a 

infelicidade de Camões e de Garção num Portugal, que ao contrário de outros paises, despreza e maltrata os seus 

valores e reflecte ainda: 
« ( Um Drimeiro lugar degradão o caracter da Nação, que não obstante ser dotada de 

bastante elevação de espínto, a ignorância a faz atroz, e baixa.Do desprezo das Scien

cias nrocede a immoraUdade, a falta de amor patriótico, o desgosto da virtude, a cobar

dia consequência da baixeza, e da cobiça, excitada pelos contínuos discursos, (...)»• 
Na nota 17 da páeina 148, Dias Gomes nota ainda que «Não ha Nação culta, cuja Poesia presentemente 

seja mais digna de desprezo pelo MU dos seus exemplos, do que a Portuguesa, a qual vemos quasi reduzida ao 
Soneto, e á Decima: annos, e glosas fúteis os argumentos mais debatidos.» 

(4) Idem. ibjdem. p.147. 

(5) Idem, ibidem. «Elegia», pp. 124  125. 

, u i PI ;™ n 175 e das Notas p 149 Na nota 23, Dias Gomes regista que se trata de «huma 
(6) Idem, ibidem, «Elegia», p.12^ e aas INOWS, p. 
das mais excellentes Tragedias, que se tem visto na scena, (...)». 

(7) Idem. ibidem. Nota 25. pp. 149 150. Aqui o autor salienta: 
« ( ) O amor neste Poema faz huma parte integrante da acção, e he tratado como deve ser; 

porque a bngoagem, de que se serve, he a propria, com que a natureza se explica nas gran

des paixões, e todas as vezes que este affecto não fôr assim tratado, fica acção sem interesse, 

fica episódica e desordenada. (...)». 
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(8) Idem, ibidem- Nota 26. pp. 150 - lSl.Nesla última página, o poeta ehama a atenção para a «diversidade de 

costumes, que fazem aqui hum bem agradável contraste.No poema, p.125. Dias Gomes refere-se ao memo 

aspecto: « (...) Quanto em Roma Salvada ao vivo exprime / Grandes affectes, hum, e outro costume !» 

(9) Idem. ibidem. «Elegia», pp. 125-126 e nota 27, p.l51..onde se lè: « (...) e outras muitas eireumslaneias 

fazem este Poema interessante pela magnificência do espectáculo, e pela força dos sentimentos, que tudo 

concorre para alimpar o coração do espectador da funa das paixões, vindo a persuadix-se, que não ha cnmc, por 

occulte que seja, que escape à vingança do Céo.» 

(10) Idem. ibidem- «Elegia». P.126.A nota correspondente é a 28 e eneontra-se na página 151: « (...) O assumpto 

de Tancredo he novo na scena: nelle se mostra a cavallaria andante com toda a dignidade do mais nobre, e 

magnânimo heroísmo, onde o valor, e o desmteresse junto com a humanidade resplendecem no mais sublime 

gráo de commoção, e sensibilidade heroica.Neste Poema se apartou o Poeta do commum da rima francesa.» 

(11) Idem. ibidem, nota 29, p.151: « (...) Tudo o que em fim se disser a respeito desta admirável Tragedia he 

diminuto». Na «Elegia», p.126, esta estratégia é apresentada como «exemplo soberano» do amor da pátria.A 

nota 30 acrescenta ainda acerca de Brutus: «Este Poema he hum daquelles onde apparece com mais excesso de 

grandeza a magestade da grande Poesia, que he a que mais attenção deve merecer pelo instruetivo, e pelo 

diíficultoso. (...)». 

(12) Idem, ibidem, nota 31, pp. 151-152. 

(13) Idem. ibidem, nota 32. p.152 e «Elegia», pp. 126-127. 

(14) Idem ibidem. «Elegia», p.127. A Mérope dedica Dias Gomes 5 estrofes, quando as outras tragédias 

merecem uma ou duas estrofes do poema.Como o poeta esclarece na nota 33, pp. 152-153, Máiooe consagrou 

definitivamente Voltaire e valcu-lhe em 1746 a admissão na Academia Francesa, glóna que anteriormente lhe 

tinha sido recusada. 

(15) Idem, ibidem. Nota 33. p.153. 

(16) Idem ibidem. Nota 48. p.158. Tanto na Elegia, pp. 129 - 130. como nas notas. pp. 157 - 158. Luís XIV é 

louvado enouanto monarca, protector dos génios, implementador das luzes e das artes.Na página 158, a este 

propósito, conclui: «A Luiz XIV se deve o terem chegado, as Letra, ao ponto de perfeição, a que tem chegado.» 

(17) Idem. ibidem. «Elegia», p. 134 e nota 70. p. 163.Na página 162, o poeta português define o âmbito da 

comédia: 
« O fim da Comedia he alimpar o espirito humano dos máos hábitos, e aperfeiçoar o moral 

do homem; o meio de que se serve he o mais suave, e artificioso, metendo a ridículo os ses

tros, que desfigurão a dignidade do ente racional.Este systema he tirado do fundo da natu-
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reza.Huma admoestação seria, por mais eloquente que seja, nunca fará o fructo que faz a 

boa Comedia, escarnecendo com arte os defeitos dos homens (...)»■ 

(18) Idem, U f a » «Ele^a», pp. 134  135 e nota 71, p. 163, de onde se retira este excerto aqui citado.Mais se 

diz: 
« A Comedia do Filho Pródigo he admirável: ninguém a lê, que não sinta a mais doce 

commoção (...).Ella he mmto bem inventada, e os affectos são excitados com tanto ar

tificio que parece não se poder mais esperar em semelhante materia. (...)» 

A nota 27 avalia também os caracteres do filho pródigo e do filho avaro que, em sendo «defeituosos» nao 

deixam de mover, um a piedade, outro a indignação. 

i « P nnta 73 D 164 Aqui se ajuíza : « A Escoceza he huma bella Comedia em 
(19) Idem, ibidem, «Elegia», p. 135 e nota 73, p. 104. ^qm se aj 
proza (...)»

. . . , , , „ „„tQC 7s P 76 Na nota 75 Dias Gomes nota: «Somos chegados a 
(20) Idem, ibidem, «Elegia», pp. 135  136, e notas 75 e 76. Na nota n, u 
Nanina, a melhor, e mais perfeita Comedia, do género medio. (...)» 

( 2 1 ) Idem, fl** nota 77, p,65.Dias Gomes diz que Voltaire fez este «Commentaries» para o dar em doteà 

N e t a d e s t e « s u b l i m e ^ ^ ^ 
idolatria, sem glosar, como fazem os «Grammaticos servis». 

(22) Idem, i b i t o «Elegia», p.136. O poeta português dedica a Corneille mais três estrofes laudatórias que 

resultam igualmente em elogio, por osmose, do próprio Voltaire. 

(23)Idem ibidm<<EIegia>>,P.136enota72,pp. 165167. O Editor sublinha que não há, na verdade, noticia de 

„ ^ existência seria inverosímil por certas razoes. Deverseá, no entanto, tratar do «Elogio de 

Crebillon» em que D'Alembert aproveita para exaltar o «Poeta Filosofo», (p.166) 

(24) Idem, r b i d ^ «Ode II.Á Lingoa Portuguesa», em nota, p,97,onde o poeta aduz as razões desta inversão: 
, ( ) e a razão he, quanto a mim, que as Nações de génio alegre, e ligeiro nao fa

' Zem tão vivos esforços, por chegarem ao mais alto gráo de perfeição na cómica, 
como na trágica, á huma por não ver os seus defeitos expostos na Scena, á outra 
porque tendo em si mesmas bastante fundo de humor faceto, quando 0 vêm ex

posto no theatro, não concebem aquelle prazer, que sentem, quando se represen

tão defficuldades vencidas, as quaes deixão de o ser para aquellas pessoas, que 
se sentem levadas das mesmas inclinações. (...) » 

(25) Idem, ibidem, em nota, p.301. 

(26) Idem, ibidem, «Ode VII...», em nota, p.357. 
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(27) BRITO, Ferreira de, Voltaire na Cultura Portuguesa Os Tempos e os Modos, Porto, Núcleo de Estudos 

Franceses da Universidade do Porto, 1991, «II- A VOLTAIROMANIA EM PORTUGAL», pp. 67- 69.Na página 

68, o autor precisa o sentido pedagógico deste texto: 

« Em longas notas de grande aparato histórico-crítico e filológico, Dias Gomes 

espraia-se em comentários aos versos, para explicitar o seu sentido a leitores não 

iniciados na obra de Voltaire.Ele passa em revista todos os grandes êxitos teatrais 

e históricos de Arouet. (...)». 

(28) Idem, ibidem, p.227.Em nota, Ferreira de Brito afirma: 
« (*) Francisco Dias Gomes, que Alexandre Herculano considerava o maior crítico português, 

depois de Sá de Miranda, revela um conhecimento exaustivo da obra de Voltaire e a sua ad
miração pelo ídolo de Ferney chega a assumir a força de superstição, para nos servirmos da 
sua própria expressão.Ele representa no gráfico dos crescendos e decrescendos rítmicos da 
Voltairomania em Portugal o primeiro momento de endeusamento voltairiano.Muito hábil 
para não ter de se confrontar com a Inquisição, que condenara praticamente Voltaire em 
bloco, Francisco Dias Gomes, escreveu esta elegia provavelmente no ano da morte do Orá
culo francês, e nela passa em revista as Tragédias, as Histórias, as Comédias, a Poesia ligei
ra, a Crítica Literária. (...) Pronunciou-se ainda sobre vários poemas de Voltaire, mas evitou, 
sem dúvida por estratégia, toda e qualquer alusão aos poemas e outros escritos de Voltaire, 
em que a Religião e a Moral católicas eram sarcasticamente visadas. Uma lacuna existe tam
bém nesta ELEGIA: este voltairófilo português, o maior do seu Século, não fez a mínima a-
lusão às narrativas de Voltaire, onde se sublimou o seu sarcasmo das Culturas e das Religi
ões fanáticas. A coragem e a prudência críticas de Francisco Dias Gomes combinaram-se 
com tal arte que a circunspecta Academia Real das Ciências não hesitou em integrar esta 
Elegia nas suas Obras Poéticas, curiosamente vindas à luz no ano de eclosão da Revolu
ção de França.» 

(29) GOMES, Francisco Dias, op. cit., ed. cit., «Elegia X...», p.125. 

(30) Idem, ibidem, nota 23, p.l49.No mesmo sentido, Jacinto do Prado Coelho, em Francisco Dias Gomes, 
Crítico Literário, Lisboa, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 1971, sublinha, pp. 6 - 7: 

« 3. Dias Gomes é um homem do Século das Luzes, partilha as ideias duma burguesia «esclarecida» 
e empreendedora, orgulha-se de pertencer a «o mais ilustrado de todos os séculos» (Obras, p. 137). 
Tem os olhos postos no exemplo dos países europeus mais prósperos: «França, Itália, Alemanha, 
Inglaterra e todo o Norte, sem possuir minas, possuem grandes riquezas, e seus povos vivem com 
maior comodidade, em virtude do trabalho e da indústria, únicos mananciais da felicidade públi

ca ( ibid. p. 116). (...) Paz e tolerância são traves mestras do ideal de vida exposto por Dias Gomes. 
(...) As leis querem-se repassadas de «aquele espírito de humanidade e indulgência discreta que tan
to abona as luzes deste século» ( ibid., p.l 17).Voltaire, ídolo do nosso crítico, «foi quem mais contri-
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buiu neste século» - palavras ainda de Francisco Dias - «para extirpar os furores do Fanatismo» ( ibid., 
p.142 ), «o negro, e abominável fanatismo», como ele diz em verso (p.l35).Logicamente, defende a no
breza de sangue: (...)»• 

Quanto à condição do escritor e necessárias prudências reverenciars, Prado Coelho também nota, nas 

páginas 7e 8: 
«4. Em época de transição, quando não raros escritores se curvam ainda à vontade dos mecenas, lison-

geando^s, Francisco Dias Gomes reinvindica energicamente para o poeta a independência exigida 
pela sua alta missão. (...) 

Aliás, em Portugal, a condição do escritor é a dum isolado, desdenhado ou metido a ridículo 
por uma sociedade inculta.Poetas e artistas portugueses do século XVI queixavam-se do desinteres
se de virtuais mecenas; Francisco Dias queixa-se da ausência dum público. (...) Quer-se visão mais 
pessimista do estado cultural do reino? Tanto mais vivo tinha de ser, em Francisco Dias Gomes, o 

culto da dignidade literária. » 
Finalmente, e de acordo com esta necessidade de criar, educando, um público, o eminente Professor 

observa ainda, na página 9: 
« ( ) O crítico vê nela, mais que a simples transmissão, em termos nobres e amenos, de verdades 

conhecidas , uma realidade dinâmica, uma automodelação do Homem, pelo próprio exercido cn-
ador da língua (...)». 

Contrariando a depreciação de Fidelino de Figueiredo quanto a este antigo aluno dos Oratonanos 
que estudou Retórica e Poética com Pedro José da Fonseca, Prado Coelho valoriza, de forma extremamente 
actual, «as intuições do crítico e as tendências que o levam a um tratamento linguístico do fenómeno 
literário», notando igualmente que «quanto ficou a dever ao magistério de Voltaire, neste como noutros 
domínios, é tema» que não pode desenvolver neste artigo. Na página 17, o autor sublinha igualmente a 
independência de espírito, a autonomia intelectual de Francisco Dias Gomes, que, ao invés do seu século, 
defendia que, «de todos os quinhentistas, Camões era o único que, no século XVIII, continuava a ser digno de 
imitação.» 
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O JOVEM GARRETT: fundamentos franceses de um Teatro Nacional 

« (...) Estes poucos versos são, os demais, traduzidos 
do Grego, ou imitados - Racine também tem o seu 
quinhão, mal roubado e pior escondido - (...) conservo 
isto para me lembrar da minha infância trágica e poética. 

Na «Prefação» ao drama incompleto A t * , adaptação dramátiea de parte da enaçao 

hom6nima de Chateaubriand, Almeida Garrett sublinha, jã em , S20, c,ue o teatro foi sempre 

«„ foco, o centro» da sua «paixão dominante» (2).Desde os juvenis tempos de Counbra João 

Baptist , o «Drvrno» (3), assim se One referiam admnatrvamente os co,egas da Un.vers.dad, 

Ld iu univocamente o fervor da sua nuntância pobtrca com a tntensidade da sua produça 

" a , nula vontade rasgada de, através deste meio acessível e vivo de mfluencra soca,, 

p l o v e r a «g,dna, e o gérmen das virtudes sociais», conforme expUcita no «Pro.ogo» 

fundamental da tragédia, também inacabada, Af tmsodeAUMK» W 
Se Herbue Campos Ferreira Lima, em O^M^mém^Ç,^, assma.a a 

sugestiva interrupção dos ensaios de M é ^ em Mho de ,820, dada a eclosão da revolução 
L de 24 de Agosto, sublinhando a indissociable desta mtensa activtdade dramatrca 

Z a actividade revolucionaria do jovem estudante, Augusto da Costa Dias esclarece o 
Ldicionamentos econdmicos, poHticos e sociais do dramaturgo convicto, mmto mars o 

Z — esfomeado de aplausos», ainda que * * solar em exrbrção constante sem 
arado-, encetando a sua «aventura revomconãria» por volta de ,8 .8- . num pa . em 
onvulsão (5): desde a ofensiva desencadeada contra a bmguesia libera, na Páscoa de 809, 

! l o peí «Setembrina» ,ue deporta para os Açores a,guns dos seus mars no ave s 
I t s , os «a tesados» , = a execução de Gomes Frene e de seus companheuos antes e 
i c a d a sentença, até ,826, ano em que a Mendéncia da PoHca, em documento 
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guardado na Torxe do Tombo, permite o regresso do exffio a um bacharel «arrebatado petas 
ideias do tempo, pela verdura dos annos, e pelos excessos de huma unaginação ardente (. ), 
sectário fugozo dos principies Democráticos, ,ue vogarão durante o fatal penodo da 
Revolução (...)» (6). Recém-casado, desde Novembro de 1822, este «incauto, inexperto» e 
«alucinado» foge para Inglaterra quando se dá a revolta absolutista, segmda pela 
Vilafiancada, lamentando tudo abandonar «nesse pais de escravos e de rmsena» (7). 

Os escolares de Coimbra aplaudem arrebatadoramente a Lucrécia ou a Mérope, Catão e 
na noite de 29 de Setembro de 1821 aclamada com entusiasmo no Teatrinho do Batrro Alto, 

m a s notará ainda Costa Dias, essa adesão nada adivinharia da «imagem dúphce da 
consciência contradicteria a agi,ar-se nos problemas centrais do homem novo e da 
revo,ução»(8). Garrett estava, isso era certo, longe de ser simplesmente o herdeno do 
«pensamento engomado em escolástica e na ruminação de verdades infalíveis», predesttnado 
pela família parc uma tranquffidade burguesa num Portugal, «amda Ubertmo e amda 
iluminista», quando além dos Pirinéus se teorizava já o Romantismo, na geral reacção pos-
termidoriana (9). Com uma curiosidade, irreverência e segurança desde cedo apercebtdas, 
,„ão Baptista não se ficará pelas linhas neoclásstcas, de resto tão estimadas, de seu 
ilustríssimo tio.Ele saberá também beber em Helvécio, materialista do século XVIII, a 
concepção do papel libertador da ideologia como consciência dos interesses soctats, 
Hbertmismo audacioso do universitário revela influências de Lucrécio e de d'Holbach one nao 
só estruturam a sna mocidade, como se hão-de prolongar na singularidade razoada, 
equflibrada do seu Romantismo (10). Superando a antinomia do clássico e do romantteo, 
l e i d a Garrett coneflia, na base de um pensamento de raiz dialéctica, o legado elasstco, 
fflolôgico e escolástico com as novtdades românticas, abrindo o perigo de eontradrçoes one 
visam inteligir o instáveL o sentimental e o paradoxal. 

Assim, os estragados filhos da burguesia homenageavam sentidamente, por um lado, o 
e,assicismo de Fflinto, germinador do patriotismo burguês, e, por outro Mo, esse sen Hdnno 
representante recusava o desvio do ideal, gerador de retrocesso pofitico e de abastardamento 
da consciência cívica.AIberto Ferreira, na sna essencal ^ ^ ^ ^ M m ^ m 
Pott.guês desenvolvendo as brimantes intuições de Costa Dias, mas não só, nota que 
Mmeida Garrett, num complexo quadro dialéctico de evolução literária pessoab nltrapassou 
certa vocação futurante do arcadismo, evitou também a desmtegração barroca do 
classicismo, o tão hngofiano cnltismo qne grassou entre os nossos românticos, nunca largou 
mão do .egado iluminista qne inspirara Goethe, Schiller ou Chénier. Pode, no seu esforço de 
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actualização tardia de Portugal, criticar os caminhos europeus, místicos e sentimentais, que o 
Romantismo havia tomado, sem preocupações de coerência, como os maiores.Longe de ser 
refractário a algumas novidades do Romantismo por amor dos clássicos - Alberto Ferreira 
repudia esta interpretação «mais simplista», «idílica e orgulhosamente estética» que reduziria 
Garrett a*um estatuto confortável de conservador especial - , este autor complexo visaria 
sempre, na lúcida opinião do ilustre ensaísta, desenvolver o projecto moral e poético do 
Iluminismo, o conceito de democratização cultural já preconizado nos programas de reforma 
setecentistas, sobretudo de Verney e Ribeiro Sanches, invalidados pelo governo de Pombal e 
depois pelo reinado de D.Maria I, no mesmo movimento de degradação da causticante poesia 
bocagiana, revolucionária e forte, até ao elmanismo, empolado e anémico.Se, de acordo com 
a v^eçù^doKm^mmlomms, se aceita que «o romantismo, enquanto movimento 
literário autónomo, surge no nosso país à volta de 1834», o certo é que Garrett não deixará 
de assumir uma posição de compromisso entre alguns caminhos do classicismo e a nova 
orientação romântica, à semelhança do que Victor Hugo havia defendido, no prefácio das 
í^e l le^Odes , publicado em 1824, em seguida abandonada, e esse equilíbrio em tensão 
^ " ^ u e o país, no esforço de construção da sua «tête dramatique», viesse a cair na 
opereta e no dramalhão. Sem deixar de venerar Camões, como os românticos ingleses e 
alemães veneraram Shakespeare, Garrett lê na sua mocidade gregos e latinos, renascentes, 
Voltaire, Racine, Crébillon, Maffei e Alfieri, e a sua cruzada posterior contra a «galomania» 
exprimirá a adesão aos novos caminhos artísticos com os escritores de origem anglo-

saxónica. (11) 
Contudo, e no quadro de combate contra uma já antiga invasão viciosa, como entender 

a confessada e sobretudo a inconfessada importância estruturante do teatro francês num 
Almeida Garrett que pretende conceber, - essencialmente convencendo um país que urgia ser 
educado -, um Teatro Nacional ? 

Dado que Almeida Garrett reinventa a cronologia da sua criação - a verdade histórica 
caberia aos contra-regras, aos Senhores Meireles, e nunca aos poetas... -, e Andrée Rocha 
vai reordenando atentamente as cartas assim baralhadas, na expressão interessante da 
autora de OJeatroie_Garrett, pistas falsas, indicadas por quem só sacrifica a Homero, 
mal construídas e encantadoras, (Otto Anscherl teria, no dizer da mesma estudiosa, 
cometido o erro inocente de acreditar em Almeida Garrett, fulgurante, mediterrânico, 
«maquilhador» de juventude e de precocidade, e de, portanto, se limitar ao que o poeta 
decidiu revelar sobre as suas criações(12)), não foi sempre fácil apurar ao certo qual foi a 
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globalidade da juvenil produção dramática de Almeida Garrett e quando cada uma das 
peças foi rigorosamente composta, já que o poeta dava e tirava, em momentos diferentes 
da sua vida.Conforme salienta a mesma estudiosa, só em Coimbra elaborou nove peças, 
acabadas ou deixadas a meio, fora aquelas que não chegaram até nós, «aos quarenta anos, 
no ponto de exigência requerida pela concepção de OJreLUmde_Sousa esconde as suas 
verduras dramáticas, aos cinquenta anos condescende com as suas andaduras clássicas e 
oferece-as para publicação»(13). Deste modo, seria bom pensar que Mérope era, na 
verdade, o seu «primeiro pensamento dramático», com a madureza necessária para o 
glorificar e justificar a dedicatória à sua adorada mãe, e Xerxes, seguramente a 
primeiríssima, ter-se-ia perdido, isto é, o poeta fez certamente com que se perdesse para 
sempre, depois de inconsistentemente ter afirmado que a tragédia circulava de mão em 

mão, em Coimbra. 
Como iniciante, Almeida Garrett, para escrever Xerxes e Édipo em Colona, aproveita 

os ensinamentos do seu mestre Joaquim Alves e sobretudo as leituras do jesuíta francês, 
Pierre Brumoy, grande divulgador dos trágicos gregos (14). Em seguida, com os modernos, 
Maffia, Voltaire, Alfieri, Lessing, Addison, vai ousando, para além da inspiração clássica 
destes autores, a sua própria invenção, Lucrécia, tragédia a que Garrett se referia 
ironicamente, suspirando - «Oh que Lucrécia!» -, não esquecendo, no seu Prólogo, os 
clássicos do Teatro Francês, mas para os superar, «mais atrevido, menos sábio que eles», na 
coragem de tratar um tema «arriscado» e «difícil»: 

« (•••) 
Lucrécia! (...) 
Sabeis quanto arriscado, quão difícil 
É tratar dignamente um tal assunto; 
Sabeis que os mestres da moderna cena, 
Os Corneilles, Racines, os Voltaires, 
Alfiéris, Crebillons jamais ousaram 
De Melpómene os versos consagrar-lhe. 

(-)» (15) 

Na verdade, como bem lembra Andrée Crabbé Rocha, Corneille e Racine podiam ter 
assim apresentado o conflito e a protagonista, porquanto «tudo o que nela é feminino vem de 
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Racine; tudo o que é viril, de Corneille». Estas «criancices de principiante», e desta forma 
convocava Garrett uma leitura benigna da tragédia, sublinhariam a formação clássica que o 
romântico fazia questão de não renegar (16). E, de facto, essas «andadeiras», segundo 
Andrée Rocha, afiguravam-se mesmo escolares, como, por exemplo, no caso do sua 
Iphjgenja em Tauride, em que, no prefácio se filia malgré lui na esteira raciniana, quando, na 
verdade, o tragediógrafo francês não escreve nada de equivalente, mais devendo Garrett ao 
didáctico Théâtre des Grecs do Padre Brumoy que, não só lhe forneceu os tópicos, como lhe 
sugeriu praticamente a tradução «de um francês adocicadamente clássico num português por 
vezes hesitante». Pelo contrário, Ofélia Paiva Monteiro admite que a Iphigénie en Aulide de 
Racine «poderia ter efectivamente lembrado a João Baptista a inserção na sua obra do amor 
impossível entre a filha de Agamémnon e Pheres», para além de exigências de decoro e de 
verosimilhança neoclássicos que terão levado Garrett, à semelhança do tragediógrafo francês, 
a retirar, «por exemplo, ao salvamento de Ifigénia em Aulide o seu carácter milagroso». (17) 

Depois de Lucrécia, que Gomes de Amorim crê ter sido escrita em 1815, Átala, «drama» 
concebido em 1817, acusa uma leitura impressionada de Chateaubriand que lhe teria 
inspirado esta adaptação dramática, continuando o exemplo venerado de Francisco Manuel 
de Nascimento, tradutor por sua vez de Os Mártires. Desiludido com a palidez da sua versão, 
que expressivamente alonga o original para combater o fanatismo, Almeida Garrett, no dizer 
de Gomes de Amorim, deixava-a incompleta por não lhe encontrar o brilho da de Filinto, até 
porque o original desta versão valia bem mais do que o «dramazinho» que o aprendiz de 
dramaturgo, tacteando o génio da criação própria, procurava converter numa língua de que 

se ia assenhoreando (18). 
Claramente ilustrando uma evolução desde os ascendentes clássicos e franceses até 

uma génese de um teatro português, «o meio Aformde^lbuauejaue» deixa-nos lançada a 
possibilidade de um caminho nacional, em 1819, com a escolha deliberada de uma 
personagem portuguesa e de acordo ou não, como interroga Andrée Rocha, com o exemplo 
de Voltaire na sua Zajre.Seguir profundamente a lição dos Gregos implicava «afervorar o 
amor da glória, e aprimorar o esforço e valor nacional», mas o jovem dramaturgo enamorava 
excessivamente o seu guerreiro e, assim trôpego, não sobreviveria a um IP Acto (19). 

No mesmo sentido, a tragédia Sofonisba, igualmente inacabada, em princípio iniciada 
no Porto, em 1819, e nada adiantando em termos de evolução dramática, confirma este trilho 
de definição de um teatro original, ainda que através das vias bem travessas a que Garrett nos 
habituou: na «Advertência», João Baptista visa libertar-se de credores estrangeiros, no 
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contexto português por demais penhorado de que estava já tão militantemente consciente. 

Contudo, não parece verdade que o jovem Garrett negue absolutamente a lição voltairiana, 

porquanto ele a recusa só na letra, mas não nas entranhas, exprimindo, de resto, a 

complexidade da sua génese autenticamente criadora (20). Em profundidade, segundo o 

interlocutor do poeta na «Advertência», é também uma concepção de tradução que aqui se 

defende, livre de toda a confissão estricta, liberta da excelência correcta de Bocage, original, 

praticamente por paradoxo, guardando as confidentes de Voltaire: 

N (folheando) Ah! ah! meu amigo.Cá vos dei com ela (len-

do).Convém fugi-lo .Não :meus tristes olhos um Senhor não 

verão. -Ei-lo aqui. -Se bem me lembra. Mes yeux, mes 

tristres yeux ne verront point un maître.- Graças à minha 

memória. Aqui entre nós, não quisestes dizer que era tradu

ção... mas... tiraste-lhe as entranhas. » (21) 

Rigorosamente, este Acto I da Momsba de Almeida Garrett pouco tem a ver com o 

«Acte I» da S^ohonisbe de Voltaire. Se é verdade, como salientava o amigo do diálogo, que 

se trata das mesmas personagens e dos mesmos soldados, se a cena se passa igualmente em 

Cirta os dois textos são distantes, não havendo sequer correspondência nas cenas e 

respe'ctivas intervenções das personagens. Assim, na «Scène Première», Siphax, o marido 

traído, empunhando uma carta flagrante, lamenta, em monólogo, a descoberta do adultério de 

sua esposa Sophonisbe com o seu rival. Pelo contrário, na longa «cena I» da tragédia 

portuguesa, Sophonisba chora o marido morto, com remorsos, junto de Fedima que a 

consola e manifesta o seu horror pelos Romanos que agora a subjugam. É difícil dizer que se 

não encontram ecos longínquos do texto voltairiano, ou mesmo a tragédia de Voltaire 

deliberadamente distanciada mas em cima da mesa de composição, sobretudo se 

aproximarmos, por exemplo, esta cena I da «scène III», nalguns lugares: 

«(•••) 
Fedima 

Remorsos, tu! De quê? Fiel à pátria, 

Ao esposo... 
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(....) » 

cf. 

« (...) 

Phaedime 
Vous coupable! il était d'oublier aujourd'hui 
Tout ce que Sophonisbe osa faire pour lui. 

(...) » 

« (•••) 

Fedima 
Porém ele te amou.Vencida e triste, 
Ostentar tão altivos sentimentos 
Pode acaso cumprir? 

( - ) » 

cf. 

«(•••) 

Phoedime 

(...) 

Il doit vous respecter, puisqu'il doit vous connaître. 
Vos charmes sur son coeur ont été trop puissants; 

Il le seront toujours. 

(...) » 
(22) 

Enquanto a cena II de Sofonisba é um manifesto contra a tirania e os Romanos, numa 
global dimensão política, a correspondente cena francesa parte do duro confronto entre 
Siphax e Sophonisbe que recusa o ciúme delirante do marido e nega a prova mcriminatória 
com uma declaração de amor, seguindo-se a fuga de ambos perante a ameaça romana.A 
«scène III» que consiste num revelador diálogo entre Sophonisbe, desgostosa, e Phaedime, 
reconfortante, estabelece a fidelidade conjugal daquela, apesar do amor que realmente nutria 
pelo rival do marido, ao mesmo tempo que expõe as causas políticas de tal casamento de 
raison. Diferentemente, a cena III anuncia tão só a invasão romana, num breve diálogo entre 
um Soldado e Masinissa, enquanto na cena IV este último chora já a traição da «fingida 
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amizade» de Cipião, o romano, e clama por vingança, de que deverá ser o braço. Na «scène 
IV», Actor, a mando do rei, marido de Sophonisbe, leva-a para a esconder dos invasores, 
longe do palácio e esta obedece, chorando a sua perdição, causada, a um tempo, por 
Masinisse e Siphax. Diversas, as duas tragédias só poderão, de facto, ser aproximadas no 
plano profundíssimo das «entranhas» de que falava Almeida Garrett afinal lúcida e 
verdadeiramente e não sem uma ponta de provocação pedagógica (23). 

Ofélia Paiva Monteiro, distinta estudiosa da obra garrettfta, saberá perspectivar de 
forma correcta, isto é na compreensão do movimento genesíaco de gradual autonomização 
do génio criador do poeta, a sua relação com os modelos: para o Alceu imaturo será 
pertinente, dada a maior vulnerabilidade do escritor que investiga ainda as sendas da 
realização literária num tempo de aguda transição em planos plurais, avançar a ideia de um 
encontro de formas e tendências, imagens que se procuravam mutuamente, como que 
respondendo-se, intuições de Garrett, futurantes em Portugal, já activas e em Uberdade na 
Inglaterra de Scott, Byron, Thomas Moore, ou na França de Lamartine e de Hu^o, terras de 
exílio sofrido mas construtor. No essencial, portanto, se esses encontros são «facilitados sem 
dúvida pela moda literária», acontece que são determinados sobretudo «pela confluência da 
linguagem que falavam com tudo o que Garrett sentia dentro de si à busca de forma para 
exprimir-se», muito longe de qualquer cópia maquinal, ditada por uma voga sem qualquer 

projecção íntima (24). 
Na verdade, Almeida Garrett, já concentrado em fazer teatro nacional, «negava a 

evidência» de um ascendente directo: a S^omsbe de Voltaire, que, aliás, «fora representada 

em 1815 pelos sapateiros de Almeida, rua das Figueirinhas», fantasma enciclopedista 

estafado(25). Uma tal estratégia há-de radicalizar-se a propósito da sua Mérope, em cujp 

prólogo nem sequer se refere ao dramaturgo francês, certamente por, em 1841 ̂ Voltaire, lo 

exílio de Femey não gozar de grandes créditos. 
Até esta data do «Prefácio da Primeira Edição», Garrett não fizera imprimir esta 

peça, projectada desde os Açores, começada em 1820, interrompidos os seus ensaios pelo 24 
de Agosto e, portanto, realmente o seu «primeiro pensamento dramático» de algum modo 
mais consolidado, apesar da «criancice», das «andadeiras» e de toda a «inocência» e 
«esperança» da época coimbrã e da rectaguarda açoriana. Mas é só da Mérope de Eurípedes 
e da de Maffei que neste «Prefácio» se fala, para além de «um volume inteiro de Goldoni e 
alguns três de Metastasio». Da tradução da tragédia de Maffei que Frei Alexandre da Sagrada 
Família, seu autor, lhe metia nas mãos não gostara, achando-lhe, no entanto, belo o assunto 
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que não esquecia e, tomada a «indisgestão de Filangiéri», assoprada a tragédia Xerxes à 

bocagiana, lança-se na composição de uma sua Mérope, num momento genesíaco de 

abandono das «crenças velhas», sem porém entender ou acertar com as «novas», admirando 

Ducis, aspirante a romântico, que com Shakespeare queria realizar a empresa impossível de 

destronar o teatro de Luís XIV, sendo mais filósofo do que o próprio Voltaire (26). 

Estabelecidas as formas clássicas, - «eu não conhecia outras», insiste Almeida Garrett 

- , o dramaturgo português situa a sua tragédia numa «transição» de concepção complexa, 

entre «reminiscências de Maffei e dos clássicos antigos», aspirações estéticas inovadoras, 

saudades e esperanças, dúvidas, receios e incertezas, «os sintomas» da «moléstia» que «já nos 

andava no sangue», sem ter ainda introduzido a «vacina, como a prepararam Goethe e 

Scott», que só a custo havia de evitar «muito desvario» neste «delírio da febre romântica», 

própria dos anos 40 do nosso século XIX (27). Numa «Nota Bene» ao «Prefácio da Primeira 

Edição» do Catão, datada de 1839, Almeida Garrett esclarecia já «a combinação do clássico 

com o romântico que deve produzir e fixar a poesia moderna», de acordo com «a ideia de 

Goethe na ultima parte do Fausto» (28). 
Longe de ser a tragédia do amor maternal, mas ainda assim tocantemente dedicada a 

sua Mãe, a Mérope de Garrett acolhe ainda as exigências revolucionárias do meio 
universitário estudantil, ávido de tensão política, não deixando por isso de operar a transição 
para uma dramaturgia do humano, de maior densidade subjectiva e expressão mais 
elegante(29). Mas se realmente a tragédia de Garrett era nova em relação a Maffei, «já não o 
era em relação a Voltaire e a Alfieri» e mesmo a sua novidade havia sido «caminho 
desbravado por Voltaire ( em 1748) e a seguir, por Alfieri, que se inspirou do primeiro», não 
só porque este último, em 1783, dedicava a sua Mérope também a sua mãe, conforme 
sublinha Andrée Rocha ao estabelecer que «um estudo comparativo das três peças» não pode 
deixar de conduzir à conclusão que «Garrett leu e aproveitou ou Voltaire e Alfieri, ou 

Voltaire através de Alfieri» (30). 
Na particularidade do casamento de Mérope a bem do Estado coincidem os três 

dramaturgos. Tanto Voltaire como Alfieri haviam depurado a tragédia da multiplicação de 
intrigas que caracterizara a composição de Maffei, à semelhança do que virá a fazer o 
dramaturgo português que também recorre, como Alfieri, a um cinto do pai para que o filho 
possa vir a ser reconhecido. Do mesmo modo, os nomes são pedidos a Alfieri e «até os 
recursos psicológicos que podiam dar mais relevo aos receios dessa mãe, foi buscá-los aos 
dois dramaturgos mais próximos», mas em vésperas de escrever 0^1fegejne_Q^Marim e 
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Frei Luís de Sousa havia que atenuar um parentesco tão estrangeiro (31). Suficientemente 
perfeita para figurar ao lado de UmAyJo^eCT^çente, vinte anos depois de ter sido escrita, 
a Mérope de Almeida Garrett é, no dizer exigente de António José Saraiva, «um simples 
exercício literário, mas de uma perfeição acabada», natural e maleável no verso, de 
arquitectura elegante, livre de frouxidão e ^verosimilhança, «os minutos de emoção, as 
ansiedades e as expectativas dos figurantes (...) admiravelmente anotadas» (32). A 
aprendizagem profunda da lição voltairiana dava-se novamente, e como sempre é necessário, 
nas «entranhas» da criação inegavelmente original: os ecos, os efeitos, as direcções 
intelegidas à perfeição, tudo isto é obra própria, como se a excelência do mestre só se 
confirmasse na excepcionalidade forçosamente diferente do discípulo, tendo, contudo, o 
corpo do último marcas, órgãos que constituem uma homenagem ao astro, não o seriam 
mesmo sem ele, mas, a serem notáveis, serão fortemente próprios, até irreverentes, seriam até 
ingratos se o mestre fosse medíocre e impusesse o miserável reconhecimento de si próprio no 
esqueleto submisso, com vénia permanente do discípulo, fantásticos só um para o outro. 
Finalmente, serão pares, sem a infelicidade das penhoras e a vergonha dos espelhos, na 
democracia das inteligências, impossível sem a inteligência ( e a civilidade) de ambos. No 
conjunto da extraordinária obra de João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett sempre 
se encontra a resposta, ainda que expressa frequentemente em dúvidas, nuances, tão abertas 
que não cessam de nos dizer novidades suplementares à medida que o estudo progride, e 
desta criação tranfiguradora fala com insuperável clareza o autor do Bosquejo da Historia d_a 
Poesia e lingua Portugueza: 

« ( - ) 

Mas de traducções estamos nós gafos: e com traducções levou 
o ultimo golpe a litteratura portugueza; foi a estocada de morte que 
nos jogaram os estrangeiros.Traduzir livros d'artes, de sciencias, é 
necessário, é indispensável; obras de gosto, de engenho, raras vezes 
convém, é quasi impossível fazê-lo bem, é mingua e não riqueza pa
ra a litteratura nacional.Esta casta de obras estuda-se, imita-se, não 
se traduz.Quem assim faz acommoda-as ao caracter nacional, dá-
-lhes côr de proprias, e não só veste um corpo estrangeiro de alfai
as nacionaes ( como o traductor), mas a esse corpo dá feições, ges
tos, modo, e indole nacional; assim fizeram os Latinos que sempre 
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imitaram os Gregos e nunca os traduziram; assim fizeram os nossos 

poetas da boa edade. 
(...) » (33) 

Neste quadro, e em rigor, uma leitura comparativa, por um lado da Mérope de 
Garrett, por outro lado da tragédia homónima de Voltaire só pode confirmar a Uberdade 
criadora de João Baptista, que longe de praticar a mais infiel das traduções, se nutre, 
contudo, certamente das estruturas, tensões, movimentos voltairianos, como se tratasse da 
reminiscência de uma leitura atenta, impressionada, germinante de nova literatura(34). 
Ilustrativas, neste particular, serão, por exemplo, as falas de Mérope visualizando, pela 
memória atormentada, o espectáculo lancinante da morte de seu marido e de seu filho, entre 
gritos, armas, sangue e últimos suspiros, relevando da mesma eficácia espectacular em 
francês e em português, para já não falar do diálogo nervoso entre a mãe ansiosa e o filho 
ainda não reconhecido, aparentemente até o odiado assassino dele, que se desenvolve num 
compasso emocional marcado, frutificando, e que, por isso mesmo, Garrett não terá 
esquecido. Sem deixar de sublinhar uma economia em absoluto própria das cenas na Mérope 
portuguesa e a ausência da confidente da rainha, Isménie, possivelmente por faltarem actrizes 
àquele que há-de revelar o génio de Emília das Neves para escutar o mel das angústias 
maternas, o futuro fundador do Teatro Nacional ha sentidamente Voltaire e desprendia-se 
gradualmente de tudo o que ainda há pouco se sobreporia: a Mérope de Almeida Garrett tem 
já certa singeleza caudalosa, - «Simplicidade, simplicidade, sr.Redactor; esta á primeira lei de 
todas as boas-artes. O Templo da Uberdade é simples como ela; os seus adornos singelos 
como a Natureza, cândidos como a Verdade.» - irredutível à solenidade do verso de Voltaire, 
crescente até ao desprovimento ático desse que poderia ser a priori desconcertante FrdJLuís 

d e Sousa, enquanto expoente romântico, mas de um trilho pessoal, português, no entanto de 
alguma forma insulado. No plano nacional, também a tragédia de Garrett acaba com uma 
tónica pohtica, que, sem ser negUgenciada na tragédia francesa em que Égisthe coloca 
amorosamente a mãe no trono legitimamente reconquistado, não exphcita a luta contra a 
tirania e a obrigação «de ser bom rei», e, sobretudo, não partilha o trono com a mãe, não 
querendo assim certamente correr o risco de enfraquecer a mensagem revolucionária: 

«(•••) 
Tenho de ser bom rei, maior castigo 
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Mereço, e mais atroz, se for tirano.» (35) 

Escrita rapidamente em 1820, a tragédia Catão, «a primeira peça importante de 
Garrett», no dizer de António José Saraiva, pretendia dotar Portugal, privilegiadamente «os 
próprios'desembargadores da Revolução, austeros, enfáticos e doutorais», enfim uma élite 
que se reconhecia nos valores pedagógicos, de uma peça que tinha raízes em nações 
civilizadas (36). O «Prefácio da Primeira Edição» desta tragédia, datado de 13 de Março de 
1822, acusa, de facto, «o cru e mal digerido» que a «Nota Bene», já de 1839, sublinha acerca 
das jovens reflexões, amadurecendo-as, portanto, na tal concepção combinatória do clássico 
e do romântico: o estudo grato dos teatros antigos e modernos, a «erudita e engenhosa obra 
do P.Brumoy», a tragédia grega que Voltaire, em Paris, «amaneirou algumas vezes», o 
«teatro das línguas modernas», - e note-se a evidência luminosa do seu processo recriador -, 
que «não só colheram o beijo às belezas e primores gregos, mas souberam criá-las novas», o 
«riquíssimo teatro francês», os menos ricos mas quase tão fecundos teatros inglês e espanhol, 
o italiano, «novíssimo», «talvez superior a todos», que, com Maffei e Alfieri, apuraram, mais 
do que os próprios Racine, Voltaire e Crébillon, o género clássico. Nenhum deles ignora, 
como Garrett sublinha nesta miscelânea em ebulição, as belezas irregulares do género 
romântico, «filho de Shakespeare», para concluir com a intuição do tal «género novo» 
combinatório, de «beleza incontestável», realizado, na sua opinião, em quase todas as obras 
de Corneille e Ducis, em muitas de Schiller, em todas dos modernos autores ingleses e 
espanhóis. Quanto à comédia, o jovem dramaturgo assinala aqui o «cisma teatral» operado 
por Diderot e seus imitadores que contribuem para a coníusão dos géneros, apesar de a 
comédia se manter «regular e clássica», ao contrário do que se passa em Inglaterra e em 
Espanha, em que os géneros trágico e cómico se tornam gradualmente distintos. A Itália tem 
o seu Goldoni que tende para o género romântico e Portugal, para além de João Baptista 
Gomes, parece não ter «la tête dramatique». (37) 

Em 1830, no «Prefácio da Segunda Edição», Almeida Garrett anuncia várias 
correcções sobre as «impropriedades na fábula ou enredo do drama, inexacções nos 
caracteres e semelhantes», decorrentes da rapidez com que a tragédia foi composta e da 
extrema juventude do seu autor, não sem clarificar a sua orientação: liberto da «escrava 
submissão aos factícios preceitos do teatro francês» ou da modernice que consistiria em 
ignorar, sem dominar, as regras clássicas, as verdadeiras, nem sequer disciplinado no 
«estreito e alinhado carreiro de Racine», nem desalinhado nas «incultas devesas de 
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Shakespeare», o dramaturgo mais que livre define a sua posição dialéctica, que «não é 

impossível», e fonde Natureza e Arte. Volvidos dez anos amargurados, em que na própria 

expressão do poeta havia vivido muito em pouco, a energia da sua tragédia revolucionária 

viria a moderar - e não afrouxar, na mesma constância garrettiana das convicções juvenis, 

agora mais modeladas...- e afinar alguns caracteres, agora realmente conhecidos pela tristeza, 

e menos sonhados. Procurando libertar-se igualmente do ascendente de Addison, através das 

críticas que Schlegel avança ao seu Çato e que Garrett adopta, o dramaturgo português 

corrige na sua criação o excesso de namoros e de casamentos, concentrando o interesse 

dramático no protagonista que luta pela pátria e pela liberdade, sem desvios, do princípio ao 

fim do Catão. Não deixa, porém, de admitir que na sua tragédia há versos inteiros e 

expressões «imitados de Addison», por serem bons e belos, mas serão poucos, já que certa 

semelhança se deve mais a uma leitura comum de Plutarco. (38) 

Representada pela primeira vez em 1821, depois em 1826 e em 1828, agora em 

pleno exílio, o «Catão português», apesar de sucessivamente corrigido, exprime uma 

convicção persistente, porque gradualmente consolidada até pelas contrariedades. Tanto mais 

que o primeiro sentido da tragédia nacional, energicamente comprometida com a defesa da 

pátria e a luta pela liberdade, vai-se particularizando numa caracterização própria dentro das 

tradições do país para se revestir, de modo mais óbvio e mais assumido, de uma «verdade 

dramática» agora valorizada. Já não se tratará só de pintar coerentemente Catão como um 

autêntico romano, o que o dramaturgo procurou realizar com acuidade, aquando desta 

terceira edição, mas de erigir um Teatro Nacional, pensado «de português para portugueses», 

novo, ou perdido, isto é, novíssimo, porquanto terá de combater séculos de aniquilação e, ou 

negligência, apesar da saudade do que quase morrera, obrigar alguns poucos a iludir a morte 

com traduções ao gosto português, destituídas de raiz, «desbotadas», «outoniças», 

cadaverosas. Em 1839, data deste «Prefácio da Terceira Edição», o dramaturgo reconhece 

que ele próprio começou por seguir este «mau método» e este «princípio errado» em peças 

que rasgou, mero teatro de migalhas, conforme de maneira curiosa ironizará no Bosquejo da 

História da Poe*i* g Ungua Portuguesa, avesso a um «rito» próprio de conversão, 

transmutação, tal como bem entendera Manuel de Figueiredo, muito antes das ridículas 

guerras entre clássicos e românticos que deitam a perder as boas razões de ambos. (39) 

Lia Raitt, em Garrett and the English Muse, tenta compreender a magia de tal rito, se 

dele realmente se trata, isto é da originalização, por assim dizer, do Catão de Almeida 

Garrett. Antes de mais, havia que evitar um erro fundador de Addison e que consistia em, ao 
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tentar enformar a tragédia inglesa nas disciplinadoras regras de Aristóteles, mais não ter feito 
do que compor «uma tragédia moldada e enfeitada à francesa». O dramaturgo português nao 
queria uma tragédia «fraca e de gelo», essencialmente inglesa, ou nem isso, indirectamente 
afrancesada, ainda, já que o Cato «é um arremedo infeliz do gosto francês, tem todos os 
defeitos do afeminado daquele teatro, sem ter nenhuma das suas belezas», ma1S exagerado 
nos amores do que os próprios Racine e Crébillon, a eles já muito propensos. Se Racine 
sempre soube articular os namoros sem diluir a acção principal e Crébillon conseguiu este 
efeito «suposto com muito menos arte, e essa, menos fina e delkada», Addison enche a cena 
só com eles. Ora, Garrett sublinha essencialmente a distância da sua tragédia em relação à de 
Addison: Bruto, segunda personagem do seu Catão, está ausente na peça inglesa; o 
apagamento das damas e dos namoros; originalidade na exposição, no nexo, na catástrofe do 

«Catão português» (40). 
Como Lia Raitt conclui, Garrett «is clearly ou the defensive; he makes an incomplete 

administration of the extent to which his play is influenced by Cato,, muito para além de uma 
leitura comum de Plutarco, da tradição e polygenes. Será questão antes de mats, no 
entender acertado de Raitt, de uma expressão de daemonhation, na acepção que Harold 
Bloom desenvolve em T h e j t a d o x o M u e n ^ e que consistiria globalmente em generahzar 
a singnlaridade do precursor, porquanto «Garrett keeps its moral, political and patnottc 
themes», «the structure of the plot, particularly in Acts I, II and V, as well as characters and 
relationships, and verbal reminiscences and translations» (41). Com efeito, os dots 
dramaturgos visam didacticamente afirmar a necessidade de o elevado patnottsmo ser 
regulado pela Razão e pelo interesse da colectividade, isento de qualquer indivtduahsmo, e a 
justificação do suicídio, preferível à perda da honra, é a mesma. Também as personagens têm 
temperamento e conduta de acordo com o figurino inglês, muito para além da fonte comum 
de Plutarco, mas afiguram-se realmente importantes «the verbal similarities between the two 
plays in the form of imitations, translations of varying degrees of fidelity, paraphrases or 
simple reminiscence», algumas delas assumidas por Garrett em Cj r t í JUt ta jnaga^) . 
Curioso será verificar com Lia Raitt que, na segunda edição de Catão, à medtda que o 
dramaturgo português se vai autonomizando «through deviations in a dtfferent duectton» se 
aproxima, num paradoxo só aparente, do precursor, porque intenta l*ertar-se do que nao 

deixa de ter presente (43). 
Mas coube à Professora Ofélia Paiva Monteiro entender argutamente o movimento 

progressivo de «singularização» filosófica, por assim dizer, no «Catão português»: o 
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«segundo Catão» espiritualiza-se, rico dessa subjectividade que Garrett entretanto aprendera 
com «as sinuosidades da alma humana, quase sempre entregue a sentimentos mistos, quando 
não à violência ilógica de estranhas paixões», com o desengano político, dinamizadores 
estilísticos, energia de meios expressivos diversos, arte renovada que «ganha assim um toque 
moderno» (44). Lia Raitt, de um outro ponto de vista, destacando a progressão desde a 
primeira até à terceira edição, passando por uma defesa «of the excellence of constitutional or 
monarchic freedom in the second», até à sua apresentação «as the most national of his 
creations», conclui acerca da relevância da tragédia «to the Portuguese scene for about two 

Hppfifips^ (45) 
Portanto, mais importante do que surpreender as inconfessadas intimidades do 

texto garr4iano com o de Addison, será interpretar o papel da Literatura Inglesa, - de que,de 
resto o autor de Cato está longe de ser o agente mais destacado para Garrett, se comparado 
comByron, Scott ou Sterne, descobertos no primeiro exílio -, decisivo para um alargamento 
de vistas, nunca mais cingidas em exclusivo aos altares clássico e francês, no crescimento de 
uma originalidade que selecciona criticamente as realizações estrangeiras, aproveitáveis para 
as circunstâncias portuguesas e capazes de convergir no sentido da sua forte individualidade 
que já as pedia para firmar voz. No mesmo sentido, a autora de AFç^maçJo^Alme^ 
G^r^E^^^eCmsm valoriza no poeta a sua «interpretação pessoal» das fontes 
literárias, significativas, desde logo, nas suas opções, e geradoras de uma «originalidade 
possível na própria dependência de um texto alheio», aproximável a diversos títulos, mas ja 
substancialmente transformado na criação garrettiana (47). 

Esta dimensão seminal do teatro francês ultrapassa o domínio privilegiado da criação 
dramática no jovem João Baptista para brilhar nesse polémico poema O ^ e t ^ J e J f e s , 
em 1821 constituindo uma homenagem a Jean Racine, seguramente oportuna no canto do 
amor e do prazer, indissociáveis da virtude e da natureza. A propósito do criminoso adultério 
de Vénus, tão imperdoável que foi chamado a justificar-se no tribunal, em Coimbra, onde fez 
questão de ser o seu próprio advogado de defesa, consciência livre, palavra fácil de tão falada 
pelo coração, provocatoriamente íntegro, justificava, assim, porventura aos olhos 
emocionados e orgulhosos do Abade Correia da Serra, também a evocação da Fedra 
raciniana, ilustração do fogo adulterino que consome uma mulher: 

«(...) 

Vê nas mãos de Guérin qual geme e anceia 
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Pincel, que hervou na dor, que embebi em pranto, 

Que incestos, crimes (de Trezena horrores) 

C o Euripedes Francez disputa ainda. 

Quem de pavor, de compaixão não gela 

Ao ver nas murchas, esmyrradas faces 

Da bella ainda, miseranda Phedra 

Surgir do panno, que as conter mal pôde, 

D'um criminoso amor, violência e fogo? 

(...) » 

(48) 

Nas «Notas ao Canto III», ao pretender justificar a comparação do tragediógrafo 

francês com Euripedes, Garrett destaca as «suas absolutas e eminentes qualidades» e a 

«relativa, e mui particular da similhança dos ingenhos, e feliz imitação de Racine».Como que 

tentando fazer com Racine o que este fizera com o trágico grego, perseguindo essa mesma 

felicidade de compor obra de génio, autoria, bebidas no leite grandioso que dá corpo, mas se 

dilui em sangue novo, Almeida Garrett aproxima alguns dos seus versos aqui citados dos de 

Racine, num parentesco desejado, absoluto, e sobretudo explicitando muito do seu processo 

criativo: 

«Ao ver nas murchas, esmyrradas faces.» 

« Pai langui, j 'ai séché dans les feux, dans les larmes.» 

Racin.Phoedr.Act.il. 

«Desfalleci, murchei, no ardor, no pranto.» 

Trad.Mr.do Sr.H.E. 

« D'um criminoso amor violência e fogo. 

Quand je suis toute en feu, vous n'êtes que de glace.» 
Phoedr.Act.II. 

(49) 

No contexto da sua obra de juventude, também a «Historia Philozophica do theatro 

Portuguez», em manuscrito, confirma a estruturação fortemente francesa da formação 

dramática mais precoce deste reformador do teatro, em Portugal. 
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E m A Formação de Almeida Garrett, Ofélia Paiva Monteiro situa este texto, até há pouco 

inédito, de acordo com «o teor da exposição», «no período anterior ac do exílio, 

precisamente com a data provável de 1822». A <<m^ú^jMomM^àojni^lo 

P o r t u g Uez» encontra-se no ms.81 do Espólio de Almeida Garrett, pertença da Biblioteca 

Geral da Universidade de Coimbra, e contém três textos: o primeiro intitula-se «Historia 

Bhaozophjça do T W m Portusuez»; o segundo, ainda segundo informação da Professora 

Ofélia Paiva Monteiro, «corresponde ao borrão do anterior e intitula-se simplesmente 

«Historia Ho Theatro Portueuez», sendo mais longo do que o primeiro e apresentando em 

relação a estas variantes, «sobretudo na parte respeitante à análise da Castro de António 

Ferreira, onde segue diverso método; o terceiro, sem título, começa com a análise da Castro, 

adoptando «o método de A, contém passagens que só existem no segundo texto, e apresenta 

novas considerações». Conforme conclui a especialista, o primeiro texto «parece ser 

posterior aos outros dois», que seriam o seu rascunho, dado que corrige erros existentes no 

segundo texto, oferece menos rasuras e é escrito numa letra mais cuidada. Importa examinar 

sobretudo aquele que parece realmente ser o texto mais apurado, fundamentalmente nas 

referências francesas visadas por este estudo, e na sua significação integrada de um complexo 

de tecidos estruturantes, sem, no entanto, ignorar as variantes dos dois textos em desalinho, 

já que, no essencial que nos ocupa, oferecem outras remissões para o universo dramático 

francês dos séculos XVII e XVIII, para além das do primeiro texto, expressivas dos 

subterrâneos, até, da formação dramatúrgica do nacionalizador do teatro em Portugal, já nas 

primeiras décadas do século XDC .(50) 
Na «Introdução», Garrett considera a Poesia Dramática de um determinado país como 

índice de «perfeita madurez do natural policiamento» e já não a mera Poesia, afinal 

encontrada entre «os povos mais bárbaros» (51). Segue-se a perturbante interrogação, depois 

de avançar os grandes nomes que a França e a Inglaterra souberam ir apresentando às altas 

musas portuguesas, italianas e espanholas: « (...) mas nós Portuguezes que offertas podemos 

dar a Melpomene, e Thalia?» (52). Em seguida, propõe-se distinguir as diferentes épocas do 

teatro português, apresentando, assim, «como em sinopse, a historia Dramática Portugueza», 

o mais possível de acordo com o «faxo da sizuda critica, no sentido de iniciar uma tradição, a 

ser corrigida pelos vindouros», de estudar «este ramo da nossa litteraria historia, que 

desventurozamente se acha, bem como os outros, mergulhado nas trevas» (53). Quanto à 

precaridade do teatro português, Almeida Garrett não ousa pôr os nossos autores dramáticos 

a par dos tais Corneille, Racine, Molière, Regnard,Voltaire, Crébillon, ou mesmo 
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Shakespeare, referências constantes, ambiciosos termos de comparações, sóis de França 

sobretudo, também de Inglaterra, mas insiste, com uma intenção pedagógica a sublinhar no 

projecto amplo de consolidação de um teatro nacional, em não os desvalorizar: 

Algumas temos; alguns Portuguezes tem calçado com nobreza, e de

cência o cothurno; alguns também nos tem dado o sal acre, e traves

sos rizos da larva de Aristophanes: e, se os nossos Euripedes, e So

phocles não vão parelhas com os nossos Homeros, nem por isso dei-

xão demerecer attenção, e respeito, e de occupar ainda um mui dis

tincte logar entre as Scenas da Europa. (...) » (54) 

Ao tentar resumir a «Epocha 1 .Século XV, e principio do XVI», o autor aplica ao caso 

português os versos de Boileau sobre a tradição teatral francesa: 

« Chez nos dévots aieux le théâtre abhorré 
Fut longtemps dans la France un plaisir ignoré.» (55) 

Para caracterizar a «infância das lettras Portuguezas», situada entre «O Reinado de 

D João II» e «o meio do de D.Manoel», Garrett nota que só aparecem «uns vislumbres 

theatraes, que apezar de monstruosos, erão o melhor do tempo» e eram chamados «Auctos» 

(56) Citando novamente Boileau, o autor aproxima a história dramática de França da de 

Portugal, nos seus primórdios, quando se trata de definir a natureza sagrada dessas 

representações: 

« Et sottement zellée en sa simplicité 
Joua les saints, la Vierge et Dieu par piété». (57) 

Só «um resquício porventura de fanatismo», sublinha ainda Almeida Garrett, justifica 

que Portugal, ainda no seu tempo, enxovalhe as suas cenas com estes autos, e atribui, numa 

curiosa nota, a miséria literária nacional a tal sobrevivência anacrónica, autêntico «vicio», 

dirá: 
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« (c) E tal é nossa litteraria desgraça que certo editor 
de Camoens deste auto-da vida de Adam - faz grande 
monta.Por estas, e outras cauzas são em Portugal hoje 
tam raras as boas obras e os bons livros; a não ser algu
ma traducção copiada de mal entendido Francez e mal 
sabido Portuguez, nada se reputa bom nem se compra, 
só porque é nacional.» (58) 

Sem pretender banir a História sagrada dos palcos, já que só «a Athalia, Esther, 
envergonharião tal propozição», aqui se reconhece, com Chateaubriand, que «a religião é 
sem duvida uma das fontes das melhores bellezas theatraes», o que se confirma com as 
espantosas criações de «Zaira, Alzira, e Polieucte» (59). Desconhecendo de todo o género 
trágico, o espírito desta época não podia evoluir com «a insulsa devoção dos nossos autos, e 

comedias ao Divino» (60). 
No que respeita a «Epocha 2, Século XVI até meio do XVII», se «a natureza até 

então sob o jugo da barbaridade, e ignorância» se soltou repentinamente em Itália, «pela voz 
coroavel dos Medicis», em França, com Francisco I, animou-se muito particularmente em 
Portugal, que, no século XVI, conheceu a sua «melhor litteratura»: o nosso país não se 
enriqueceu só com as especiarias, a própria língua «desenxovalhou-se da barbaridade Sueva e 
Gótica», adquirindo «aquella belleza, e louçania, que devia ter o idioma de Camoens, e 
Ferreira» (61). O teatro português, mais do que nenhum outro, se destacou, então, com as 
comédias de Gil Vicente, Ferreira, Sá de Miranda, mesmo de Camões, «e sobretudo com a 
immortal Castro», admirável, na opinião de Garrett, por ser um «modello da verdadeira 
locução théâtral», por ter a «suavidade de Euripedes» e «a magestade de Sophocles, o vigor 
e nervo de Eschilo» (62). Assim, o autor propõe-se analisar «as mais illustres compoziçoens 
dramáticas nossas» e começa pela «parte trágica», dada a «nobreza de cottumo», aplicando, 
conforme adianta, «o methodo de Lemercier» que consiste em examinar cada poeta ou 
drama, segundo a «Ideia, ou pensamento» e a «locução, ou stylo» (62). A propósito da 
simplicidade de acção da Castro, característica de «todas as boas tragedias», Almeida Garrett 
acrescenta uma nota em que sublinha a modernidade da abolição dos «intrincados labirintos», 
próprias das ilustres criações gregas, mas também das maiores produções trágicas dos 
séculos XVII e XVIII, em França, ainda de acordo com Lemercier: 
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Nem chamem a este meu dizer fanatismo cego pela antigualha, nao 
digão que quero julgar as plateas de Paris, e Lisboa pelas de Athenas, 
e Roma: sei conhecer as differenças, e distinguir os tempos; mas tam
bém o não ignorava Voltaire, mas muito melhor o sabia Racine, e con
tudo a Athalia deste, e a Rome sauvée daquelle bem pouco enredadas 
sao, e uma, e outra são o puro do moderno theatro (...)»• (64) 

António Ferreira soube, portanto, pintar com «bella simpleza, apparato, sem mais 

pompa» o amor ardente de D.Pedro por Inez, os ânimos invejosos dos cortesãos que 

falaciosamente convencem o rei da conveniência da morte da amada, por sua vez amante 

gentilmente desinteressada (65). 

Quanto à fixação do espírito e de todos os sentidos do espectador «n um só logar, 

n um só facto, n um só tempo», de acordo com a chamada regra das três unidades, o autor 

cita, em nota, a Poética de Boileau, mais uma vez como autoridade de referência: 

« Qu en un Heu, qu'en un jour un seul fait accompli 

Tienne jusqu à la fin le théâtre rempli. 
Boileau.Poet.ch.3. »(66) 

Muito mais do que um capricho, esta regra visa conservar e aumentar o interesse e, ao 

contrário de certa arrogância francesa, continua Garrett, não está ausente nas produções 

teatrais portuguesas e espanholas: 

« (•••) 
Uso este, que Lemercier, e outros suberbos, e enfatuados Francezes 

dizem ser exclusivamente seu, atirando com todas as irregularidades, 

e deffeitos theatraes - au delà des Pirinées - Querem pelo único Lo

pe de Vega, e Calderón julgar todo o theatro Espanhol, e Portuguez; 

quando temos ( e tem os Hespanhóes) tragédias, que aportão regula

ridade com Racine. (...) » (67) 

553 



Avaliando o rigor da unidade de lugar na Casta de Ferreira, o autor salienta, ainda, em 

nota, certas limitações a este respeito, próprias também dos maiores eriadores franeeses, mats 

uma vez seguindo de perto Lemercier: 

« (a) A exactidão de nam aver mutação nenhuma de scena, aliem de 
difficilimas na pratica não foi nunca seguida á risca por nenhum trá
gico em todas as suas peças. A Esther de Racine, a Semiramis de Vol
taire, o Cid, e o Cinna de Corneille desculpão a menor exactidão de 
Ferreira que, neste ponto, realmente se encontra na Castro (...) » (68) 

Satisfeita também a unidade de tempo, a Castro, prima pela unidade de acção que tudo 

conduz até à «bella Castro», «ponto central, e luminozo», num respeito global pela natureza 

que não ostenta, como é desejável, o artifício da arte (69). 

Quanto à comoção teatral e o respectivo doseamento do terror e piedade, Garrett 

defende o equilíbrio dos dois numa boa tragédia, ainda que importantes tragedtógrafos 

franceses, como Crébillon e La Mothe, tenham pendido cegamente mais para um do que 

para outro, conforme explicita em nota: 

« C-) 
Crébillon seria o principe dos trágicos, se ( com melhor versificação e 
lingoagem) adoçasse, ou mais exactamente servisse os seus quadros, 
verdadeira e tragicamente terríveis, com a piedade.Disgraçadamente 

quando vae exprimir este affecto a penna do grande homem defalece, 

e cahe. 
La Mothe ( principalmente na Castro) é o contrario: suas scenas 

são uma enfiada de madrigaes, que no fim enfastiao - Racine na Be

renice reclama a escolha de assumpto, nem com toda a sua arte se sal

vou deste deffeito. » (70) 

Portanto nem Racine, cm Berenice, soube encontrar o tal equilíbrio dos afectos trágicos, 

quase perfeitamente conseguida por Ferreta, que, atada assim, fez sobressair, e com mator 

naturalidade, a p.edade (71). Ilustrando o crescimento progressivo da piedade na Castro de 
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Ferreira, Almeida Garrett evidencia a génese compósita de origem nacional, mas também 

francesa, da Nova Castro de João Baptista Gomes: 

« J.B.Gomez aqui achou o fundo da Ia Sc. do 1 .Act. da sua Tragedia. 
Desta ouve a ideia e do Merinval d'Arnaud o stilo daquella Scena. 
Em muitos outros logares teremos ocasião de mostrar quanto a mo
derna Castro deve à antiga, e que as melhores passagens daquella a 
esta forão ( com dignidade porem, e bellissima arte) roubadas». (72) 

O jovem Garrett, mais uma vez a propósito deste exame da tragédia de António Ferreira, 
identifica a sublimidade da criação portuguesa com o «génio tf Athenas», na «terna suavdade 
de Euripedes», numa perfeita continuidade neoclássica, inexcedível até pelos «ma, gabados 
theatres de França e Italia», digna do autor grego e credora «da admiração de todos os 

séculos» (73). 
O terror autêntico «ohoque eléctrico» que há-de edifioar a moral, afina) «o fim ultrmo do 

theatro» eomo afirma Garrett, varia eonsoan.e as épocas. Com efeito, modernamente, em 

França ou em Portugal, o horror da scena em que se delibera a morte de uma mãe não fana 

sentido numa «plateia de Paris, ou Lisboa»: 

« (...) Os modernos porem mais escrupulozos não ouzarão dar aos 
dous filhos a permeditada intenção de matar sua maen.No Orestes 
de Voltaire, na Electra de Crebfflon, no Orestes de Alficri é imola
da involuntariamente por seu filho, e em todas ellas os mais terrí
veis remorsos seguem logo o disgraçado parricida (...)». (74) 

Nas tragédias antigas, prossegue Garrett, o terror produz-se a partir da «abominável 
vtagança» dos filhos cm relação à mãe, enquanto que, nas criações modernas, se suavrza esse 
terror tomando-sc, no entanto, mais «vivo e animado pelas peripécias e remorsos»: «o 
terrível Crébillon» foi o primeiro a «adoçar», na expressão do autor, o horrível facto; Voltarre 
M o u Crébillon, ainda que por outro meio; Alfieri deve o método e a beleza do drama aos 
dois tragediógrafos franceses (75). Extremo é o horror teatral ao gosto sbaxespeanano, 
próprio da semi-barbaridade dos palcos londrinos, e que não encontra aplauso nem no 
púbhco francês, nem no português, a menos ,ue seja suavizado pelos versos nacionars, o que 
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confirma o relativo insucesso das peças de d'Arnaud, só aplaudido pela escassez de 

alternativas valiosas em Portugal: 

« C) 
Arnaud cego apaixonado e mais cego imitador da poezia, e 

litteratura Ingleza deve ao terrível, e desnaturalizado gosto de 

tal nação o pouco séquito, que entre os seus, como entre estra

nhos, tiverão suas tragedias.La St.Barthelemy não sei em que 

theatro do mundo poderia sofrer-se: e o Fayel, sem os bellos 

versos de J.B.Gomes, não sei se acharia porventura o accolhi-

mento que entre nós teve; ou porventura mais o deve à pobre

za das nossas Scenas (...)»• (76) 

Nesta incompletíssima História do Teatro Português, mais projectada do que realizada, 

Almeida Garrett sublinha o que de qualidade se foi produzindo no plano dramático nacional, 

não só a partir de uma metodologia histórico-literária francesa, a de Lemercier no seu Çours 

áe. Littérature, como sempre estabelecendo uma relação comparativa com o contexto 

europeu, nomeadamente com os principais autores teatrais da França dos séculos XVTI e 

XVIII. Sem deixar de aplaudir a sua excelência, notando a frequente irregularidade do seu 

génio, denotando um conhecimento profundo da matéria teatral francesa, cuidadosamente 

lida, degustada, aprendida, aquele que há-de restaurar, na teoria como na prática, o teatro 

nacional segue, relativiza, medita sobre Racine, Corneille, Crébillon, Voltaire, no sentido de 

melhor, com maior acuidade e exigência acrescida, avaliar os autores portugueses, capazes de 

escapar a um destino, não irremediável, de mediocridade. 
Mesmo reconhecendo que a « H J s i ó n a j i ç j r ^ ^ é um borrão do anterior, 

por todas as razões exteriores e até intrínsecas já apontadas, o certo é que o seu carácter 

«vulcânico», por assim dizer, oferece aos objectivos deste estudo variadas referências ao 

teatro francês dos séculos de Racine e de Voltaire, a partir da análise da Castro de Ferreira, 

para além das presentes na «Hjstoria Philizoohica», que já foram destacadas. 

Extremamente semelhantes na parte introdutória e na abordagem da «Epocha 1.Século 

15.c principio do 16.», já, contudo, neste capítulo, a propósito do valor das tragédias de 

assunto religioso, os dois manuscritos se distinguem: se, no anterior, conforme constatámos, 

Garrett refere a «Athalia, Esther, Zaira, Alzira e Polieucte», na Hisiçria_doJïbe^tro 
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Pgûugua o autor vai mais longe e ilustra este princípio eom a «Athalia, Esther, os 

Machabeos», «Zaira, Alzira, e Mahomet», num momento de ampliação de référenças 

francesas(77). 
Já na análise da parte trágica, quando Garrett elogia a simplieidade grega da Castro, e 

interessante registar a critiea «aos nossos assucarados, e freiraticos Poetas com todo o sen 

lambique de altos pensamentos e enviuzados - concetti», distante da qualidade dos versos de 

Ferreira assim como aos fautores da moderna Poesia descritiva, de DehUe, ou 

Thompson^). A propósito da nase «puríssima e elegante, sem affectacão ndicula», e do 

verso «solto pouco cruzado» que caracterizam esta tragédia, o autor, em nota, censura «a 

affectacão e guindada phrase dalguns trágicos modernos» conduzidos ao «preopicro do 

ridículo» como terá acontecido com o Bocage, tradutor de tragédias, conforme dna(79). 

tosistindo na diferença entre o sublime e o empolado, a nobreza e a afectação, Garrett ata 

aqui o capítulo III da Arte Poética de Boileau: 

« Que devant Troie en flamme Hercule désolée 

Ne vienne pas pousser une plainte ampoulée 

Ni sans raison décrire 
Ces grands mots, dont alors lactem remplit sa bouche 
Ne partent point dun coem que sa misère touche. » (80) 

Quanto à questão de se dever on não introduzir coros nas tragédias modernas, Garrett 

não se propõe discuti-la aqui, mas não de«a de considerar que «nas antigas tragedias era uma 

essencial parte» e que Racine introduziu um coro na sna melhor composição, amda que 

diferentemente: 

Neste o Choro é um Personagem fixo na Scena, que amda que como 
recomenda Horácio (...) nunca pode interessar o espectador, e jamais 
por elle pode ser olhado, senão como um adorno inventado pela arte, 
e não filho da natureza, única fonte das bellezas theatraes, e de suas 
encantadoras illusoens na Athalia porem não se conhece tanto o arte-
ficio do Choro. (...) Não vem ja tanto apello estas... na Esther, e mui
to menos no Édipo de Voltaire. (...)» (81) 
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No que respeita à metrificação, Ferreira usa o «verso heróico solto, entermeado do 

eroico quebrado de 7 silabas», na primeira tradição italiana, seguida depois pelos «primeiros 

Franceses ( ) como é de ver em Rotrou, Corneille e nos Irmãos inimigos de Racine» (82).Na 

análise do «Acto 1° Scena 1 da Castro», Garrett considera a inconveniência das longas falas 

que diminuem o interesse do espectador, ao contrário dos discursos breves, ma, vivos, 

menos declamatórios: contudo, Séneca, neste plano, contrariou a «natureza e verisimilhança 

théâtral» e Racine, na «Phedra.Act. 1 .Sc.3» caiu no mesmo erro (83). 
O autor propõe, em seguida, a comparação entre a «pintura do amor infeliz, e sopeado 

de D.Pedro» com a cena 5 do Acto 4 da Bérénice de Racine para concluir que, aqui, o ilustre 

tragediógrafo francês não supera António Ferreira: 

«(...) 
Berenice, quando relembra a Tito os primeiros dias 
de seus amores é mais interessante? commove mais? (...)» 

(84) 

Na particular análise da cena T, o autor considera insuportável deixar o teatro vazio e 

salienta o facto de Racine conservar «o seu Theatro sempre completamente cheio, a sua 

unidade exactíssima» e o de Voltaire sempre o ter feito «nas suas boas peças», 

acrescentando, em nota, exemplos racinianos deste sucesso: 

« (a).Veja-se a Scen.2 do TActo da Phedra, onde o engenho 
- no Poeta, carecendo de aprezentar a moribunda rainha na 
scena só com a sua confidente, e não a podendo fazer sem 
que sahisse Hippolito e Theramene, que a occupavão por e-
vitar o hiatu théâtral au - vacuo - usou a arte de enviar Oe-
none afastar todos para que a Phedra entrasse, e ambos oc-

cupassem sós o Theatro: 
Oenone 

Elle veut voir le jour; et sa douleur profonde 
M'ordonne toutefois d'écarter tout le monde. 
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( Phèdre no log. cit.) » (85) 

Trata-se portanto, de um manuscrito que, no esseneial que nos ocupa, acrescenta estas 
considerações sobre o teatro francês às já anteriormente destacadas, no contexto da anáfrse 

d a «aaoria P M a a a t e do ThearoPoCuguez», numa constante de comparação, por vezes 
quase de superioridade do melhor da produção nacional, mas sobretudo de magisténo desses 
grandes dramaturgos que, a par de outros, bem entendido, antigos como modernos, 
formaram o gosto e a vocação teórica de Almeida Garrett. Este magma, na sua mcptêncra de 
apontamento provisório, e fundamentalmente na sua expressão primeira, mars espontânea, 
quase diríamos que frai porventura uma permanência praticamente omnipresente da 
referência dramática francesa que, a posteriori, depurado o borrão, o combatente da 
desnacionalização do teatro português decidiu atenuar. 

Um terceiro manuscrito, sem título e sem qualqner introdução, abre com considerações 
sobre a «Simplicidade da acção», aplicadas à análise também da tragédia Castro de Antomo 
Ferreira Acerca dos «Affectes, Terror e Piedade», Garrett remete, como nos outros dots 
manuscritos, para as opções de Crébillon e de Arnaud, a respeito do terror, a de La Mothe na 
Castro e ainda para a escolha de «Racine, no assumpto de Berenice arrespeito da ptedade», 
tendo-se todos estes dramaturgos decidido ou por um ou por outro, sem nenhuma gradação 
entre terror ou piedade (86). Repete-se igrralmente a mudança operada pelo teatro moderno 
„o qne concerne a deliberação aberta de Esquilo, Orestes e Electra, quarrto á morte da mae, 
mais «a horroroza scena entre Orestes e Clitmnestra que snblime, e magestoza, fana fugrr 

u m a platera de Paris ou Lisboa». Tanto «no Orestes de Voltaire, na Electra de Crebfflon, no 
( ) de Alfieri» a mãe é imolada involnntariamente e «em todos elles os remorsos mats 
terrivers segnem logo o drsgracado parricida», nota Garrett, à semelhança dos manuscrttos 
anteriores. O antor repetirá ainda aqui a atennação do «medonho pavor» a que Crebdlon 
preocedeu, a atitude de incitamento de Voltaire para com este sen amagonista e o balanço de 
Alfieri entre os sistemas de ambos a qne se deve as «prirrcipaes beUezas do seu Drama» (87). 

Debruçando-se sobre a Castro de Ferreira e sublinhando, desde logo, que nesta 
tragédia prepondera a piedade, mas nem por isso lhe faltando o terror necessário, Almetda 
Garrett apresenta como exemplo disto mesmo, ainda que o horror trágico se,a todavta 
moderado, o 3°Acto, no momento em que a Castro sai, espavorida de nm sonho temvel em 
que se via afastada do seu apaixonado e dos seus fihos. Não se pode, dirá, comparar esta 
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cena com algumas cenas célebres do teatro francês, mais radicais e menos conciliadoras dos 

dois afectos, como Ferreira magistralmente conseguiu na sua tragédia: 

« (...) Não é a adultera Clitmnestra que teme o castigo de seus crimes, 

não é a incestuoza Semiramis pálida e agonizante à sombra de Niro 

( Semiram. de Voltaire Act. Sc. ) não é Athalia atterrada pelo medo

nha apparição do espectro de Jezabel ( Athali. Act. ) é uma extremo-

za amante, é uma mui coroavel, eterna maen, que teve pelo seu espo

so por seu pai; é uma senhora virtuoza ainda nas suas faltas que 

teme o castigo do céu, (...)» (88) 

A propósito da «Admiração», o autor adianta que uma causa não vulgar deve agitar a 

grande mola da máquina dramática, os actores deverão imbuir-se de uma «humana 

grandeza», tomando uma linguagem nobre e sublime, e essa elevação nasce da fatalidade das 

paixões, conforme decorre da revisão dos exemplos exímios de famosas tragédias francesas, 

permanentes referências de reflexão para Almeida Garrett: 

« (...) Phedra victima diurna paixão violenta e criminoza é arrastada 
por um princípio superior, a ira de Venus (a. C'est Venus toute en
tière a sa proie atachée).Joas triumphador de infindos perigos, e a-
meaças, e subindo ao throno de seus paes é guiado por um poder 
divino (...).Rhadamisto imolando sua espoza, Bruto seus filhos; ou
tro Bruto seu pae; Roxana o seu amante, Cleopatra seus filhos, to
dos cedem á violência irrezistivel das paixoens, uns da gloria, ou
tros d^amor, outros d'ambição.» (89) 

Logo a seguir, o autor fundamenta a necessidade de os actores apoiarem 

convenientemente a tal grandeza das acções e dos pensamentos com personagens e situações 

do teatro francês: 

« (...) O Carather de Junio Bruto ( na tragedia deste nome) suas 
falias com seu filho, as de Polyeucte caminhando ao supplicio, 
as de Horácio, de Sertório, de Merope, sejão os exemplos, e as 

560 



provas desta regra. (...) » (90) 

Mesmo o manuscnto mais incipiente e incompleto confirma que o nacionahzador do 

teatro português, no início do século XIX, ao tentar sublinhar momentos de supenondade da 

nossa história dramática, o faz a partir, fundamentalmente, de um conhecimento comparativo 

e formativo do capital teatral francês, fundamentalmente dos séculos XVII e XVIII. 

Esta ideia de que só o facto de nos compararmos com os grandes já nos melhora, 

como que num processo de legitimação relativa, no fundo este esforço, ou melhor, esta 

aspiração, mamfestam-se de forma clara no memorando manuscnto de «Doze peças no 

anno», incluído no espólio de Almeida Garrett: 

« divisão 

6 modernas contemporâneas, traduzidas 

dos theatros extrangeiros 
2 portuguezas antigas originaes 
2 traduzidas dos theatros extrangeiros dos 

autores antigos 
2 ou originaes portuguezas modernas 

ou imitações. » 

Em primeiro lugar, importar salientar que, aqui, a noção de original se aproxima da de 
imitação, corroborando o aprofundamento garrettiano das «entranhas» que verdadenamente 
origmalrzam de resto elaramente expliettado.Depois, a «Ordem de publicação» estabelece a 
eloquente convivêncra entre uma comédia de Sheridan, traduções de Arnaud e de Crébfflon 
feitas por João Baptista Gomes e Evangelista, outras traduções de Bocage, o lartufo e Q 
PeãoFidalgo de Molière pelo Capitão Manuel de Sousa, Voltaire e Alfieri a par da «Phedra 
de Racme», Schiller, Kotzebue, Scribe e Régnier em diálogo com António Ferreira, Ntcolau 
Luis, Dommgos dos Reis Quita, O Judeu, Pimenta de Aguiar, e muitos entremezes murto 
divulgados no século XVBI português, numa clara perspectivação europeísta do teatro 
português, conjugada com uma selecção valorizante de certa tradição nactonal 
deliberadamente integrada. (91) 
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Se os exílios, na sua exploração intelectual e existencial, revelaram ao poeta novas 
vozes literárias de um filão anglo-germânico desvendado já, em Portugal, na instabilidade 
setecentista das suas últimas décadas, assim como, com a natural experiência da saudade 
(agravada, porque Garrett lutara concretamente pela modernização da pátria e fora 
grosseiramente ultrajado), se tornava por demais sensível ao imaginário nacional desse 
Romantismo que regressava às lendas e aos castelos, a dominante matriz francesa, 
primeiríssima na sua infância criadora, também greco-latina, e na evolução estética, filosófica 
e política do seu país havia já quase um século, há-de constituir escola de civilização, de 
estética literária e de Teatro Nacional, com um repertório português. Juvenil militante da 
tragédia ideológica à maneira voltairiana, empenhado como o senhor de Ferney na justeza das 
causas mais ingratas, heróico no tom corneliano, nocturno no paradoxo raciniano dos 
sentimentos que se lhe iam descobrindo modelados como nunca, terrível só quanto baste no 
apreço por Crébillon, se óbvio na coincidência de certas leituras, seguramente porque muito 
apaixonadas, riquíssimo palimpsesto de frissons bibliotecários, subterrâneos, longínquos, 
absolutamente inconfessáveis - nada havia a declarar nesse universo sempre matreiro, cada 
vez mais agitado da grande escrita, ainda mesclada da innutrition à la du Bellay... -, Almeida 
Garrett, enriquecido de matizes anglo-germânico s, só os que seduziam as suas próprias 
linguagens ávidas de encontros sempre abertos, constantemente proporcionados, como se seu 
tio, o Bispo de Angra, nunca deixasse de lhe sussurar as medidas certas, partiu do exemplo 
francês, elevou a escassa tradição dramática portuguesa em função desse paradigma 
fundador, contratou a França para ensinar declamação, encenação, sucessos teatrais de Pans, 
grandeza a Portugal, terra pequena e sobretudo de gente pequena, como já lamentará na 
«Introdução» a TTm Auto de Gil Vicente, enfraquecida pelo fanatismo, pelas importações 
amacacadas, agora pelo Salvatério(92). Ao «cadáver das nossas plateias, gastas e cacheticas 
pelo uso continuo de estimulantes violentos» importados sem critério, sem gosto, este 
educador pelo Teatro, que quer surpreender a multidão no coração permeável do ócio, com 
«um ensino fácil, uma instrucção intellectual e moral, sem aparato de sermão ou prelecção», 
contraria com a verdade ática de Frei Luís de Sousa, puríssima como só o Futuro, rosas e 
lírios do Éden, inacessível aos espectadores reais a quem, apesar do projecto, vai mimando 
com adaptações à la mode de algum teatro francês de Scribe e outros, «o real e o necessário 
da vida» (93). Sabendo onde vivia e com quem, no próprio juízo do dramaturgo, João 
Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett, o menino ao colo da criada mulata escutando as 
lendas, o espigado aluno de latim afirmativo, provocatório, o bacorinho, sobretudo o Divino 
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revolucionário coimbrão, o sensual advogado de uma Vénus casada autenticamente beijada 

por ele o banido em aprendizagem internacional indispensável, o político brilhante, invejado, 

o fundador do pior que inexistente, assassinado Teatro Nacional, acabava compondo O 

Conde de Novion para, num país que fazia o pior de tudo, semear as tendências que este 

dramaturgo mais teria combatido. Se a propósito de o Tjo^irnolíçio ou de r^larVerdade_a 

Mentir justifica o carácter português destas imitações francesas, que não deviam ser 

confundidas com a superficial cosmética setecentista das peças acomodadas ao gosto 
português, não pode disfarçar um coração cansado, em cujas fibras desde muito cedo, ate 

sempre não se lhe obliteravam facilmente as impressões que se lhe entalhavam, «por mais 

leve que seja», da leitura dos dramaturgos franceses, essa imensa cidade de Paris onde 

Garrett se sentia viver. (94) 
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NOTAS: 

(1) Nota aposta em 1820 ao pequeno manuscrito de Iphigenia, contido no ms.41 do Espólio de Almeida Garrett e 

publicado por Damien Saunai no artigo intitulado Textes inédits d'Almeida Garrett.Fragments d'oeuvres 

dramatiques: Iphigenia em Tauride - Édipo em Colona , separata do Bulletin d'Histoire du Théâtre Portugais, 

vol. III, fasc.l, Lisboa, 1952. 

(2) GARRETT, Almeida, Obras Completas. Teatro III. Lisboa, Círculo de Leitores, 1984, «Prefação» de Átala, 

Drama (incompleto), 1817, p.386: « (...) Todos nós temos os nossos preconceitos, as nossas manias, e em 

consequência, vemos todas as coisas por elas, e as olhamos, e estimamos pelo lado por que as lisonjeiam mais. 

Tudo referimo-nos a um ponto, tudo quiséramos que viesse a ele, que é o foco, o centro da nossa paixão 

dominante. O meu foi sempre o do teatro (...)». 

(3) Ver LIMA, Henrique Campos Ferreira, Garrett Estudante em Coimbra, Figueira da Foz, Tip.Popular, 1935, 
p.l9.Este estudioso de Garrett define cronologias que importam ao estudo da juventude coimbrã de João 
Baptista: na p.6, informa que em «23 de Novembro de 1816 matriculou-se finalmente no l°ano de leis» e na 
p.19, acrescenta que, no ano lectivo de 1820-21, Almeida Garrett frequentou o 5°ano de leis.Na p.18, Ferreira 
Lima diz ainda que «o mês de Julho, do ano de 1820, foi ocupado pelos ensaios da tragédia Mérope que, por fim, 
foram interrompidos com a notícia do triunfo da revolução liberal de 24 de Agosto, no Porto» e situa a 
composição da tragédia Oedipo em Colona, por altura da convalescença, depois de uma queda de cavalo na Rua 
da Boavista, no Porto, durante as férias grandes. 

(4) GARRETT, Almeida, Obras Completas, Teatro III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1984, «Prólogo» da Tragédia 

e m 5 actos Afonso de Albuquerque, p.416: « (...) Os teatros, desde que da civilização e bom senso foram 
depurados, e limpos das fezes da barbaridade, começaram a ser não só a escola da boa, e lídima linguagem, e da 
moral sã, e pura, mas o incentivo da glória, e o gérmen das virtudes sociais. 

(...) 
Nós Portugueses que tantos Homeros temos tido, que de nossos Aquiles imortalizam os feitos, apoucados e 

pobres na cena, carecemos de Eurípedes e Sófocles que sobre os teatros apresentem à Nação, com a glória de 
seus antigos heróis, seu nobre modelo, e instigador exemplo; que tanto mais vivo, e proveitoso seria quando 
ajudado da teatral ilusão toma mais profundas as sensações, e mais arreigado o conselho; acrescentando-lhe 
sobre a epopeia a vantagem não só da viveza, e naturalidade, mas de ser comum à totalidade da Nação, que 
ordinariamente lê, nem sabe de poemas, que sobre longos, não entende.» 

Neste «Prólogo», Garrett remete em «nota 2» para o «prólogo de Bajazé» de Racine, para além de referir o 
«Théâtre des Grecs de P.Brumois»: se na «Première Préface», Racine sublinha a necessidade de «ne rien 
changer aux moeurs, ni aux coutumes de la nation», na sua «Seconde Préface» a Bajazet, nota que foi criticado 
por afrancesar - « (...) Quelques gens ont dit que mes heroines étaient trop savantes en amour et trop délicates 
pour des femmes nées parmi des peuples qui passent ici pour barbares. (...)» - as suas personagens apaixonadas. 
O tragediógrafo francês sabia, deste modo, nacionalizar e actualizar as suas grandes criações.Ora, este parece ser 
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também o tópico central do «Prólogo» à tragédia Afonso de Albuquerque: germinar glória futura, falar das 

necessidades presentes, com virtudes de um passado nacional ilustre. 

Ver RACINE, Oeuvres Complètes, Paris, Seuil, 1962, pp. 183184. 

(5) GARRETT, Almeida, Vixens na minha Terra. Lisboa, Portugália Ed., 1963, introd. e no, s de Augusto da 

Costa Dias. Nas páginas XIV e XV desta «Introdução», este autor afirma que, por volta de 181819, «Garrett 

rnicia uma metamorfose ( assim o creio) que explica o papel singularíssimo por ele assumido não apenas nas 

letras, mas na mentalidade portuguesa», contra uma «solidez sagrada por séculos». 
Na página XVII, Costa Dias recusa certa interpretação de Andrée Rocha que entrevê «no jovem Garrett 

apenas o actor esfomeado de aplausos», o «desejo de se fazer notar» e de «brilhar em sociedade».Na verdade, o 
vaidoso actor que Garrett foi toda a sua vida não terá forçosamente de limitar a seriedade do seu empenho 
politico e da sua actividade literária. Tratase, com efeito, de uma invulgar personalidade compósita, mas muito 

brilhante. 
No mesmo sentido e avançando numa investigação mais detalhada, Ofélia Paiva Monteiro, em A 

Formão de Almeid» r w i t F.vneriência e Criação, Coimbra, Centro de Estudos Românicos, 1971, vol.I, no 

«Capítulo III», na página 178, conclui, para além de relacionar o autor com a Maçonaria e com o Sinédrio: 
« ( • • ■ ) 

Com efeito, parecenos ser possível deduzir da conjugação de varias circunstâncias e 
de vários textos desconhecidos com a real cronologia de composições, posteriormente 
publicadas com datas fictícias, que Garrett colaborou activamente na empresa revolu

cionária que escondidamente se preparava no Porto sob a orientação suprema de Fer

nandes Tomás. (...)» 
Ver, por outro lado, também, os diversos artigos de Joaquim Martins de Carvalho, in O Conimbricense, 

«Os theatre's de Coimbra desde o século XVI», n° 5771, e a obra de José Pinto Loureiro, O theatre em Coimbra, 
Elemento para a sua historia, Coimbra, 1964. 

Teófilo Braga, em Garrett e o Romantismo. Porto, Livraria Chardron, 1903, na página 167, resume a 

tradição teatral coimbrã em que o jovem Garrett se inscreveu: 

« (.) 
Os tbeatros académicos surgiram para darem expansão aos generosos sentimentos. 

No ano lectivo de 1813 a 1814, fundaram quarenta estudantes que se quotisaram ca

da um em 6.400 reis, um pequeno theatro nos baixos do Colégio das Artes.Entre os 
sócios figuraram João Alexandrino de Sousa Queiroga, que traduzira a tragedia Me^ 
nnval de Arnaud, e Manoel Ferreira de Seabra, que traduzira a Zaira de Voltaire. 
Quando estava para representarse a tragédia Bruto de Voltaire, traduzida por Quei

roga, o terrível ReitorReformador D.Francisco de Lemos ordenou que não entrasse 
em scena e assim se dissolveu essa tentativa.Em outros tbeatros particulares, de fu

tricas, representavamse as tragedias Fayel, a Sophonisba, Nova Castro (...), desde 
o anno de 1815 a 1817.0 mesmo grupo que organisara o theatro do Collegio das 
Artes em 1814, fundou no anno de 1817 para 1818 um novo theatro académico 
na rua dos Coutínhos; entre os seus iniciadores fulgura João Baptista da Silva Lei
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tão, cujo talento já reconhecido começava a ser mordido pela inveja em sátiras pes-
soaes, dirigidas a Tibasta ( anagrama de Baptista) (...) 

Na página 205, Teófilo Braga refere Vicente Pedro Nolasco da Cunha, «um dos chefes das sociedades 
secretas em Portugal», que, quando esteve emigrado em Inglaterra, «publicou uma imitação da Alzira de 
Voltaire na sua Tragedia Triumpho da natureza (...)», e cujo estudo pretendemos vir a efectuar.A este nome, 
acrescem os do «fecundo Manoel Caetano Pimenta de Aguiar, um dos deputados das pnmerras Cortes 
constituintes», de «Thomaz Antonio dos Santos Silva, José Manoel de Abreu e Lima, Manoel Rodngues Mara, 
Corrêa Henriques, Pimenta de Aguiar (...), senda proclamada pelas duas Arcádias.» 

(6) Ver GARRETT, Almeida, Ohms Completas. Obra Política, Escritos do Vintismo (1820-23)., Lisboa, 

editonal Estampa, 1985, mtrodução de Luís Augusto da Costa Dias.Na p.l 16, o autor transcreve a Resposta da 

Intendência da Polícia, datada de 24-5-1826, ao pedido insistente de Luísa Midosi para que seu mando pudesse 

regressar do exílio. 

(7) Ver ESTORNINHO, Carlos, Gjnm^ajnglaierra, Lisboa, Universidade de Lisboa, Fac.de Letras, p.lO.Aqui 

o autor cita um excerto da carta de Garrett de 9 de Junho de 1822, dirigida a seus pais: 

« (...) 
Meu pai, minha mãe! Vós estais tão longe: (...) 
Tudo aí fica nesse país de escravos e de miséria.» 

Na p 10 Carlos Estorninho sublinha que as tragédias Lucrécia e Mérope não são «simples devaneios 

literários», integrando a actividade política de Garrett, «autênticos incitamentos à revolta», numa época do 

«mais façanhudo antibritanismo», na sua produção dramática. 
Ver TERRA, José F. da Silva, I g *^ « * ^rrett en France, Paris, Lisboa, Institut Français au Portugal, 

1964/68. 

(8) Ver GARRETT, Almeida, Viagens na minha Terra, ed. cit., p.XVffl. 

(9) Ver GARRETT, Almeida, Obras Completas, RomajiçeiroL, Lisboa, ed. Estampa, 1983, pp.25, 42. 

(10) Ver GARRETT, Almeida, O Roubo, das Sabinas, introdução e notas de Augusto da Costa Dias, Lisboa, ed. 
Estampa, 1979, 2>ed., p.42.Nas páginas 43 e 44, conclu, « (...) Não foi povs clássrco nem romântico! Melhor; 
evoluiu do iluminismo ( que estruturou a sua juventude e ainda está presente na sua personalidade amadurecrda) 
para o romantismo - sem no entanto adquirir aquilo a que se chama mentalrdade romântica. (...) Garrett ahás 

não fez escola: insulou (...)». 
A este respeito, ver ainda a introdução do mesmo investigador a V ^ i L n a j m n h a ^ ed. at., pagmas 

XXIVe XXXVII. . . 
Ver MONTEIRO, Ofélia M.C.Paiva, D j ^ ^ t o d r ^ ^ 

Poética Por Ordem da Universidade, 1974.Na página 166, a autora refere-se à «tradução levada a efeito em 

1 7 7 5 das M x h r ^ e r e j ^ ^ CUJ° o r i ^ n a l " * ^ ^ ° ***** ™ ^ 
ennquecrda com notas e prefácro, e cujo estudo esperamos poder levar a cabo em breve.Subhnhando o 
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préromantismo do Bispo de Angra, a investigadora conclui: « (...) A seu modo, sem cânticos de sobdão e de 

langor melancólico, nem evocações de cenános smistros, nocturnos e agoiremos, foi um pré-românUco, que teve 

o mérito de unir à eficácia poética de um estilo nervoso, pleno de invenção metafórica e de ousadia vocabular, 

uma reflexão teórica que desvenda alguns aspectos do mal conhecido repensar do fenómeno literáno que, entre 

nós acompanhou também, como noutros países, a passagem flutuante da decorosa forma clássica para a fantasia, 

o pitoresco e a efusão românticas. (...) » 

(11) Ver FERREIRA, Alberto, Perspectiva do RomantJsff iDJSrta^ Lisboa, edições 70, Textos de Cultura 

Portuguesa, 1971, passim. 
Este autor demonstra a imperatividade da tese da antinomia romantismo-classicismo, segundo a qual 

«verdadeiramente românticos senam apenas os escritores irracionalistas, como, por exemplo, Schlegel e 

Novabs». O capítulo 3, «A pnmeira Geração Romântica: Esforços de Actuabzação Cultural, afigura-se 

igualmente interessante, já que clarifica o progressismo bebido no passado arcádico e a abertura a novos 

cammbos estéticos, justificando o título do capítulo 4: «O Cammho encruzilhado do Romantrsmo 

Português Garrett». Neste Capítulo, o ensaísta retoma, como refere na página 84, a intuição de Costa Dias, 

quando nota que «já em 1822, Garrett pressente a operatividade da superação dialéctica», só mars consciente 

depois da «discussão generalizada da filosofia hegeliana». 

Da tese de doutoramento do Professor Álvaro Manuel Machado, Les Romantismes auJ^mLM^ 

^ ^ ^ ^ ^ o ^ j m ^ ^ Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1986, 

muito de fundamental há a aproveitar para uma perspectivação integrada do Romantismo português, no conjunto 

dos Romantismos, e em termos de recepção. Para além da consideração dos modelos mais divulgados na Europa, 

o autor destaca o valor dos nacionalismos, do exílio e das imagens do Estrangeiro, particularizando, no seu 

«Livre II», a especificidade de um Garrett, de um Herculano, de um Castilho e de um Camilo. 

(12) ROCHA, Andrée Crabbé, O T^tro de Garrett, Coimbra, s.d, 2' ed.No «Capítulo Terceiro», na página 74, a 

autora sublinha: « (...) É praticamente impossível, mesmo â vista dos manuscritos estabelecer uma cronologia 

das peças que acabamos de mencionar. A sequência que lhes deu o autor é dilatada, a meu ver, por motrvos 

estranhos à arte de pôr datas.As que lhes atribuiu parecem arbitrárias e, por vezes, o próprio valor das peças as 

desdiz ( )» A propósito de Mérope, a Professora Andrée Rocha acrescenta, no mesmo sentido, que «se nos 

basearmos apenas nas suas afirmações, corremos o risco de fazer como Antscherl um estudo deficiente da 

peçaC..)». Trata-se de Otto Anscherl, autor do estudo A l r n e i ç ^ l ^ ^ 

Heidelberg, 1927. 
O biógrafo de Garrett, Francisco Gomes de Amorim, em M e r ^ r i M ^ G a n e t t , Lisboa, Imprensa Nacional, 

1881-84 vol. I, na página 224, narra um curioso episódio em que o poeta, a alguém que no fim da representação 

de Tin, Auto de Gil Vicente, lhe perguntava se afinal Bernardim morrera ou não, de facto, afogado, po1S nao se 

percebia ao certo, respondia que isso era com o senhor Meireles, o contra-regra...Garrett, insuperável. 

(13) Idem ibidem, cap. IV, P.75: « (...) E disse de Mérope que era o seu «primeiro pensamen Ë dramático, 

porque sabia que a língua lhe tinha chegado, enfim. (...)». Na mesma obra, a tese de doutoramento de Andrée 
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Rocha, na página 54, lê-se: « (...) Depois do Xerxes que não nos deixa, escreve uma Lucrécia que no fim da vid* 

entrega a Gomes de Amorim com licença de se publicar. (...) » 

(14) Idem, ibidem, pp. 50-52. Na página 59, a autora conclui que esta tragédia «contém em gérmen todo o futuro 

desenvolvimento da obra de Garrett, pelo menos nos seus dois grandes pólos: Çjtão e Frei Luís de Sousa, da qual 

é uma prefiguração imperfeitíssima, de borrão minto esquecido. (...) ». Andrée Rocha regista, na página 59, que 

«O Prólogo de Catão é simplesmente o de Lucrécia, refundido e acrescentado e a própria tragédia sena um 

borrão de Catão, esta última com uma maior tónica política.» 

(15) Idem, ibidem, «Prólogo» de Lucrécia, p.312. 

(16) GARRETT, Almeida, Ohms Completas, Lisboa, Círculo de Leitores, 1986, tomo XIV, Lucrécia, p.313.Em 
nota Gomes de Amorim informa: « (...) Quando me deu os manuscritos, a única recomendação que me fez foi 
que se os publicasse, fizesse bem sentir aos leitores que isto eram criancices de principiante.Parece-me que não 
tendo ele ousado imprimi-los, receoso de que inimigos políticos odientos metessem a ridículo a peça, estimaria 
contudo vê-la impressa, por quem diligenciasse desculpar-lhe as inexperiências, mostrando a maneira por que 
principiou, ainda com as andadeiras clássicas. Corrobora esta opinião o facto de ter conservado Lucrécia, em vez 
de a queimar, como fez aos Persas, dizendo que se perderam.» 

(17) Como bem nota Andrée Rocha, em OJT^atrMeGarrett, na p.194, « nada na sua I^l^énie^n^lide que se 
possa aproximar da heroína do jovem Garrett, excepto a identidade dos nomes e a continuidade histórica, como é 
óbvio Porque não confessar mais modestamente que o Padre Brumoy do Théâtre des Grecs lhe forneceu os 
tópicos? E mais que os tópicos (...).» Na página seguinte, a autora prossegue: « (...) Até nos nomes das 
personagens Garrett segue o seu modelo francês.Escreve primeiro Thoas, rei de Táuride, conforme encontra no 
Padre Brumoy, mas arrepende-se e substitui esta palavra por uma forma mais portuguesa.» 

(18) GARRETT Almeida, p^XoniEletas, tomo XIV, Lisboa, Círculo de Leitores, 1984, Átala, Drama, 
«Advertência» de Francisco Gomes de Amorim, pp.384-385.É na «breve «Prefação» a este Drama, já escrito em 
1820 pp 386 - 387, que Almeida Garrett regista as lágrimas com que leu «a Átala de Mr.Chateaubnand», 
superior a seu ver, à «mesma NOVA HELOÍSA, cuja superioridade não carece dos meus abonos (...)».Em 
seguida Garrett afirma que guardou a tradução incompleta como recordação da sua «infância trágica, e poética», 
porquanto a primeira impressão de beleza e facilidade deu lugar à dificuldade e à desistência. Nesta «Prefação», 
o dramaturgo retoma, afias, a tópica rcusseauista: «Átala é uma selvagem, e que, olhada a sua educação, este 
erro é nela uma virtude. Ninguém se lembrou ainda de chamar a Catão fraœ.Chatas é um selvagem da Honda, 
com um bom coração, e uma alma simples, e os sentimentos da natureza, mas vário e arrebatado como um 
selvagem.» 

(19) ROCHA, Andrée Crabbé, op. cil, p.65. 
Ver GARRETT Almeida, Obras Completas, Tomo XIV, Lisboa, Círculo de Leitores, 1984, Afonsojle 

Albuquerque, Tragédia, «Advertência» de Gomes de Amorim, pp.413-414, e «Prólogo» de Garrett, pp.415-417. 
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(20) GARRETT Almeida, Obra^ÇomEletas, Tomo XIV, Sojbnisba, Tragédia.Na «Advertência», o brógrafo de 

Garrett subhnha que o jovem dramaturgo «preparava-se para provar que a sua composição, conquanto trvesse 

igual título e personagens rdènticas às da de Voltarre, não fora traduzrda daquela.Pretendra demonstxar-lhe a 

originalidade (...)».Gomes de Amorim considera, aliás, que a escrita de Sofomsba é tão incipiente que acredtta 

que esta devia ser anterior a 1814, conforme nota em 1., p.451. 

(21) Idem, ibidem, Tomo XIV, Sdonisba, Tragédia, «Advertência» de Almeida Garrett, p.452.Aqui o poeta 

confirma a explicação do amigo: 

« ( - ) 
J.Acertaste. 

N.E dizeis que é tão original como as de Racine, como as de Voltaire? 

J.E não me desdigo! 

N.Racine! Voltaire! Que blasfémia!» 

(22) Idem, ibidem, Tomo XIV, Sofonisbg, Tragédia, Acto I, cena I, pp.457-461. 

cf. 
VOLTAIRE, Théâtre, Paris, Chez Antoine-Augustin Renouard, MDCCCIX, tome huitième, ^ o n i s b e , 

tragédie représentée en 1774, Acte Premier, pp.443-452. 

(23) GARRETT, Almeida, Ç*ras_ÇornpJetas, Tomo XIV, Sofonisba, Tragédia, pp.449-451. 

cf. 

VOLTAIRE, Théâtre, éd. cit., Sophonisbe, Acte Premier, pp.459-460. 

(24) MONTEIRO, Ofélia Paiva Monteiro, . A F o n n ^ i ^ ^ e d C l t" V ° l 

II, pp. 133-134. 

(25) ROCHA, Andrée Crabbé, ou^ciL, PP.6W9: «< (...) A história de Sofonisba rinha rido uma particular fortuna 

desde o Renascimento, sendo tratada depoia por Trissino, M a t e , Comerile, Volririre e AMeri.Da hrotaçao de 

Vohatt. rivrava-se Garrett de uma maneim bastante origrnal: negava a evidência! (...) E s * ponto de vrsta 

bastante singular permitir-lhe-ia não faia, sequer do francês a propósito de Mét t^ .A SoEhomás de Voltatre 

fora representada em 1815 pelos sapateiros de Almeida, rua das Figueirinhas. (...)>» 

(26) GARRETT, Almeida, ObBLOmuaaas, Tomo XIV, cd et . , «Prefácio da Primeira Edição» de Mero,», 

pp.207-211 e passim. 
Ver FIGUEIREDO, Fidelino de, Shakesneare e Garrett, Guimarães, 1950. 

(27) Idem, ibidem, Tomo XIV, ed. cit., «Prefácio da Primeira Edição» de Mérope, pp.207-211. 
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(28) GARRETT, Almeida, Obras Completas, Tomo XIV, «Prefácio da Primeira Edição» de Catão, Nota Bene, 

p. 10. 

(29) Ver ROCHA, André Crabbé, op. cit., p.87: « (...) No espiritual, transita-se das paixões políticas às que 

tocam mais na raiz do homem; no formal, salta-se de uma notação primária a um arredondamento muito mais 

elegante de expressão (...)».Na página 80, a mesma investigadora insiste na pressão do meio coimbrão que 

«força Garrett a compor tragédias políticas».Em Mérope, Garrett «conseguiu libertar-se um 

pouco...».Seguramente que esta tónica sobre a subordinação do poeta deve ser atenuada. 

(30) Idem, ibidem, p.83. 

(31) Idem, ibidem, pp.84-86. 

(32) SARAIVA, António José, Para a História da Cultura em Portugal, Lisboa, Bertrand, s.d, 4aed., «1. A 

evolução do Teatro de Garrett.Os Temas e as Formas», p.23. 

(33) GARRETT, Almeida, Obras Completas. Lisboa, Livraria Moderna, 1904, vol.II, «Bosquejo da Historia da 

Poesia e Lingua Portugueza», p.359. 

(34) Ver MONTEIRO, Ofélia Paiva, «Aspectos da Recepção de Victor Hugo no Romantismo Português», in 

Victor Hugo e Portugal, Porto, FLUP, 1985, pp.29-46.Na página 41, lê-se: « (...) A segura relação intertextual, já 

referida, que prende O Arco de Sant'Ana a Notre-Dame de Paris mostra eloquentemente como Garrett colheu 

estímulos na obra hugoliana, mas os integrou numa ordem outra, como cumpria a quem tão bem entendera o 

princípio romântico da autenticidade criadora.É difusamente, no espírito que anima o romance de Garrett, que 

sentimos o eco de Victor Hugo. (...)». 

Quanto à referência sobre a simplicidade, trata-se da Carta de Garrett ao Redactor da Borboleta 

Constitucional, Porto, n° l l l , 21 de Setembro de 1821, a propósito de um monumento a erigir ao 24 de Agosto, 

apud LIMA, Henrique de Campos Ferreira Lima, Joaquim Rafael /.../. Coimbra, Imprensa da Universidade, 

1923, pp. 19-20. 

(35) VOLTAIRE, Théâtre, Paris, Librairie Gamier Frères, Tome Premier, Mérope, tragedie en cinq actes: Acte 

Premier, scène 1, p.276; Acte II, scène II, scène III; Acte IV, scène II.A «scène VIII» do «Acte V» coroa, de 

facto, a Mãe: 

« (...) 
Égisthe 

Elle n" est point à moi; cette gloire est aux dieux. 

Ainsi que le bonheur, la vertu nous vient d'eux. 

Allons monter au trône, en y plaçant ma mère; 

Et vous, mon cher Narbas, soyez toujours mon père.» 
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GARRETT, Almeida, Obras Completas, Lisboa, Cículo de Leitores, 1986,Tomo XIV, Mérooe, Tragédia: 

Acto Primeiro, cena III, p.221; Acto II, cena III; Acto IV, cena III e cena IV; Acto IV, cena III, cena IV.A cena 

III do Acto V termina com um recado urgente aos tiranos: 

« (.-) 
Egipto 

Vem a meus braços, pai: vem, tu que foste 
Meu guia, meu amparo na desgraça 
Não me abandones; em maior perigo 
Estou agora: sou feliz- e reino. 
Vem recordar-me - e vós lembrar-mo 
A todo o instante - que subi ao trono. 
Precipitando dele a tirania. 
Maior obrigação, dobrado encargo 
Tenho de ser bom rei, maior castigo 
Mereço, e mais atroz, se for tirano.» 

(36) SARAIVA, António José, Para a História da Cultura em Portugal, ed. cit., vol. II, «A Evolução do Teatro de 

Garrett. Os Temas e as Formas», p.17. 

(37) GARRETT, Almeida, Obras Completas. Tomo XIV, Catão, «Prefácio da Primeira Edição», pp.7-10. Nesta 

última página, Almeida Garrett acrescenta a tal «Nota Bene», onde refere a «pressentida ideia de Goethe na 

última parte do Fausto, sobre a combinação do clássico com o romântico que deve produzir e fixar a poesia 

moderna». 

(38) Idem, ibidem, Tomo XIV, Catão, «Prefácio da Segunda Edição», pp.ll-14.Na página 13, lê-se: « (...) E não 

lembra mais de que acusar neste ponto.Se outras imitações descobrir o leitor, saiba que se lhe não quiseram 

ocultar, e que em se não declararem, só há culpa de memória .(...) » 

(39) Idem, ibidem, Tomo XTV, Catão, «Prefácio da Terceira Edição», pp. 15-18. É na página 15 que Garrett 

escreve: « (...) De quinze anos entrei no mundo; ternho vivido muito em pouco; já creio que não há circunstancia 

na vida - público ou particular - por que não tenha passado (...)». 
Nas páginas 16 e 17, o dramaturgo caracteriza a história do Teatro Português: « (...) A dramática é uma 

literatura nova para nós, - ou perdida, que tanto vale. Mas realmente é nova; pois que os primeiros cultivadores 
apenas semearam, por uns claros de devesa em terra crua, quatro ou cinco sementes que vegetaram à sombra, 
mal formadas de corpo e seiva. Poucos as viram vivas; quando morreram ninguém no soube; ficou a memória 
vaga de uma pouca de semente que se perdera e nada mais. Mas esta mesma saudade atormentou a nação e os 
seus poetas; e para a enganar, iludiam-se indo buscar estacas de árvores estranhas, criadas noutras terras, afeitas 
a outro trato, e meteram-nas na nossa terra. A terra é boa, dá tudo; a estaca parecia pegar...mas não: esta é a 
planta que só nascediça produz bem: vinham quatro flores desbotadas, duas flores outoniças, e secava. 
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E nesta parábola está a história do nosso pobre teatro. Não era míngua de talento nos poetas, era o mau 

método, o princípio errado com que trabalhavam. (...)» 

Distante das brigas entre clássicos e românticos, Almeida Garrett consegue definir as excentricidades de 

ambos, procurando, por isso, evitá-las: « (...) O clássico rabugento é um velho teimoso de cabeleira e polvilhos 

que embirra sem ser taful, e cuida que morrem por ele as meninas. O romântico desvairado é um peralvilho 

ridículo que dança o galope pelas ruas, e toma por sorrisos de namorada o supercilioso olhar da senhora honesta 

que se riu de pasmo de o ver tão doido e tão presumido mas tão sensabor.» 

(40) Idem, ibidem, Tomo XIV, Catão, «Carta a um amigo», pp. 19-31: « (...) Estes são, meu Amigo, os lugares 

que de Adisson imitei, digo, que imitei de propósito, porque, se em alguns outros me encontrei com suas ideias e 

expressões, efeito foi do assunto e não por determinada intenção. (...)» 
Afiguram-se interessantes os artigos de Paulo Midosi sobre «Os Ensaios de Catão», insertos no Diário de 

Notícias de 1878. 

(41) RAITT, Lia Noémia Rodrigues Correia, Garrett and the English Muse, London, Tamesis Books Limited, 
s.d., Addison, P.16.Na página 15, lê-se ainda: « (...) Neverthelesse, the resemblance of Garret's play to Adison s 
was' obvious to his contemporaries.In Carta a um amigo, inserted in the first edition, in 1822, and in the Preface 
to the second, dated London 1830, Garrett tries to refrete the accusations of plagiarism in an off-hand manner, 
by openly avowing the passages that he did imitate and by professing misgivings on the literary merit of Cato, 
echoing some of the adverse criticism that had been made since John Dennis and quoting Schlegel».As 
passagens assumidamente aproximadas por Garrett nesta «Carta» são as seguintes: a cena I do Acto I de 
Addison corresponde à cena V do Acto I de Garrett; a cena II do Acto I corresponde também à cena V do Acto I; 
a cena íl do Acto I tem versos paralelos na mesma cena V do Acto I; o Acto I, cena II corresponde corresponde 
ao Acto II, cena I; o Acto II, cena II corresponde à cena I do Acto II; a cena II do Acto II corresponde à cena II 

do Acto II. 
Para proceder ao confronto entre as duas tragédias, Lia Raitt esclarece que se baseia na «London edition of 

Catão, usually regarded as the definitive, will be the one adopted», notando igualmente que «Reference will also 

be made to the first edition, particularly for an assessment of Catão s varying degree of verbal closeness to his 

precursor » e «as for the variants of the third and fourth editions, they are minimal and of no relevance to his 

work and will therefore be ignored.» 
Esta autora refere a obra de Harold Bloom, The Anxiety of Influence A Theory of Poetry, London, Oxford, 

New York, Oxford University Press, 1973, «Daemonization», pp.99-112.Aplicada a Garrett, a passagem 
seguinte revela-se particularmente eloquente: 

« (...) The formula of daemonization is: 'where my poetic father's I was, there it 
shall be', or evem better, 'there my I is, more closely mixed with if .This is 
Romanticism as a study of nostalgias, the primitivizing dream of so many 
glorious estranged sensibilities.To daemonize is to reach that antecedent stage 
of psychic organization where everything passional is ambivalent, yet to reach 
it with the difference that makes a poem possible, the willed perversness of a 
double consciousness wholly centered on the poetic survival value of malforming 
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all that is past. (...)»• 

( 42) Idem ibidem, H-Addison, pp.17-21.Aqui a investigadora indica as principais convergências do Acto I e do 
Acto II e que amplamente aproximam as duas tragédras.No que resperta aos Actos III e IV, Lia Raitt sublmha 
que sobretudo o Acto III é bastante mdependente do Acto correspondente em Addrson, porquanto o seu unxco 
ponto de contacto, - «Sempronms's treason and Ms attempts to implicate Juba» - é tratado de forma propna, 
aliás como acontecerá no Acto IV «to such parallels as the exposure of Sempronius and the death of one of the 
protagonist sons».Fmalmente, apesar da ongmahdade do Acto IVnasua globalidade, a estuchosa consegmu 
drstingmr relações que reúnem as cnações portuguesa e mglesa, e o último Acto marcará, de novo, o regresso 
ainda que menos óbvio do que nos Actos I e II ao texto de Addison. 

(43) Idem ibidem, II.Addison.Nas páginas 20 e 21, a autora enumera «main points of verbal assimilation» do 
Cato de Addison e conclui: «Beside these affinities, common to the first two editions of Cato, there are others 
which were introduced only in the much revised and expanded second edrtion. (...)»Ainda na págma 27, Lxa 
Raitt considera: « (...) For Catão is in fact a correction and a prolongation of Cato, and develops away from * to 
an entity of its own, despite the bald and brazen appropriations that have been uncovered, and this is achreved m 
the second edition through divergences in characters and structure through the rdeas of immediate pohUcal 
relevance to the Portuguese situation, through its concept of the socrological and theatrical role of the people, 
through its more modem and flexible dramaturgy. (...)» 

(44) MONTEIRO Ofélia Paiva, ATormacão do Almeida Garrett.Experiência e Criação, ed. cit., vol.II, pp.285-
287 É curiosa, como salienta esta investigadora, a provável influência de I^Mp^e^oçrate, poema publicado 
em 1823 por Lamartine, sobre a «revisão» da morte de Catão, nesta segunda edição da tragédxa portuguesa. 

(45) RAITT, Lia, op. cit., p.28. 

(46) Idem ibidem, p.129. Lia Raitt compreende aqui perfeitamente esta «originalidade» garrettiana: « (...) His 

love for Enghsh hterature does not make Garrett a derivative or unoriginal wnter.On the contrary, they enabled 

hun to be himself a strongly marked and distinctively Portuguese creator, who only took from them what he 

could absorb into his own being and recreate in a highly personal manner (...)». 

(47) MONTEIRO, Ofélia Paiva, A J ^ c ã c ^ k ^ ^ e d «*" V ° U ' P '428-

(48) GARRETT, Almeida, O T l e J n u ^ ^ ^ Porto> E m C a s a * VlUV3 ^ 

1867, p.42. 
Também 1822, Garrett compõe o breve fir^romo^Smtra, que é representado no mesmo ano, na Qumta 

da Cabeça, em Smtra, e que, para além de evocar uma mesma estratégia meUdramática num drálogo de actores 
de inimmmteyvm™ de Molière, não parece apresentar outras afinidades com a comédia francesa. 

(49) Idem, ibidem, PP.82-83.Na página 83, Garrett esclarece ainda o verso seguinte: 
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« Os manes folgam de Rollin, Voltaire. 
Le Gros é pintor histórico e Rollin e Voltaire foram historiographos francezes». 

Ver MONTEIRO, Ofélia Paiva, A Formação de Almeida Garrett Experiência e Criação, Coimbra, 1971, 

vol.I, «Um sistema estético: a Arte, Retrato de Vénus», ver nota 2, p.307. 

(50) MONTEIRO, Ofélia Paiva, A Formação de Almeida Garrett Experiência e Criação, ed. cit., vol. Ill, Pp.285-

287. 
Quando esta tese se encontrava já em fase adiantada de redacção, o Professor Oliveira Barata publicou estes 

inéditos na revista Discursos. Estudos He Língua e de Cultura Portuguesa, dirigida por Carlos Reis, da delegação 

de Coimbra da Universidade Aberta, Abril de 1997, pp. 107-141. 

(51) GARRETT, Almeida, ms. «Historia Philozophica do Theatro Portuguez», «Introdução», pp. l-2.Na página 

1, lê-se: « (...) Esta verdade confirmada pelas longas e reiteradas observaçoens de muitos séculos deve provamos 

que a poezia não é ( como alguns quizerão) a caractheristica da cultura d'uma nação (...) ». 

(52) Idem, ibidem, p.3: « (...) Andarão contudo os tempos; aperfeiçoou-se a França, e Inglaterra; e aquella 

aprezentou á Europa Rotrou, Corneille, Regnard, Racine, e Molière, e depois Voltaire, e Crébillon; e esta 

abrindo o seu Theatro com Shakespeare, produziu depois Addison, Ossian, (...) 

Nós porem, e os Italianos, que tínhamos aberto a carreira poética às lingoas vulgares, escassamente 

podemos dizer que o Trissimo foi o auctor da Sophonisbe e Ferreira de Castro (...)». 

(53) Idem, ibidem, p.4. 

(54) Idem ibidem, p.4. 

(55) Idem, ibidem, «Epocha l.Seculo XVe principio do XVI.», p.5: « (...) Diz Boileau da sua pátria, e outro 

tanto de Portugal podemos dizer.» 

(56) Idem, ibidem, «Epocha l.Seculo XVe principio do XVI», pp.5-6.Aqui Garrett nota que estes tempos foram 

«amaldiçoados pelo bom gosto» e, em seguida, refere-se a estas «epochas semibarbaras». 

(57) Idem, ibidem, «Capitulo 1/.../», p.6. 

(58) Idem, ibidem, «Capitulo 1...», p.6, em nota c.Nesta página 6, Garrett precisa: « (...) os autos da vida de 
Adam - de Santa Catharina - e forão reprezentados,e impressos em Lisboa, ja quazi nos nossosa dias.Agora 
mesmo na quaresma se reprezentão vidas de Santos; e não á muito que no theatro do Porto pozerão em scena -
Os Milagres de Santo Anthonio. Nem foi só nosso o vício (...)».Logo em seguida acrescenta que os Italianos 
também o tiveram, assim como os Ingleses, e disso é prova a metamorfose do «rmmortal Paraizo de Milton», 
segundo Voltaire, dirá, os Franceses igualmente, conforme assegura Boileau, e já para não falar dos «vizinhos 
Hespanhóes, sempre coriphéos em taes pontos, se avantajarão muito nestas ridículas compoziçoens (...)». 
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(59) Idem, ibidem. «Capitulo 1 /.../ », p.S.Aqui conclui-se: « (...) A religião pois não é alheia da scena; seus 

arcanos porem, e mistérios o são; e o abuzo em tam delicada materia em nenhum logar é tam ridículo e 

imsuportavel como no theatro». 
Almeida Garrett remete, em nota de fim de página, para o Génie du Christianisme de Chateaubriand, 

precisamente para o capítulo «Poétique du Christianisme, Chap. 5-7-8.» 

(60) Idem, ibidem, «Capitulo 1 /... / », pp. 9 - lO.Na página 10, Garrett acha estranho que num tempo «em que 

tudo era heróico, tudo façanhas, cavalerias andantes, castelos sitiados, jornadas militares á Terra Sancta, 

gigantes vencidos, e prostrados, só as compoziçoens dramáticas não participassem desse espirito, e mania geral, 

e fossem simples, e insulsamente cómicas. (...) » 

(61) Idem, ibidem, «Epocha 2.Seculo XVI. até meio do XVII», pp.11-12. Na página 13, Garrett continua: 

«Diogo de Teive foi ser dos Francezes admirado por sua depurada Latinidade, e melodiozos versos; e o reinado 

de João 3., e minoridade de D.Sebastian foi uma comprida, e brilhantissima teia de prodígios do bom gosto das 

artes e litteratura.» 

(62) Idem, ibidem, «Epocha 2.Seculo XVLaté meio do XVI.», pp. 13, 14. Em nota, na página 14, o autor 

regista: «Não duvido que como as comedias de Camoens hajão algumas, mas como as de Ferreira, e Sá de 

Miranda por certo não será fácil.» 

(63) Idem, ibidem, «Epocha 2.Seculo XVLaté meio do XVII», «Parte Trágica. Ferreira- Castro», pp. 15-16.Na 

página 16, na nota B, Garrett explicita que «Lemercier no seu - Cours de Littérature- separou a theoria da arte 

da pratica delia, e depois, de estabelecer as regras geraes do theatro, as aplica ás melhores obras Dramaticas.O 

Pe Brumoy, e outros analizão por outio methodo, examinando acto por acto, scena por scena: o methodo de 

Lemercier é sem questão mais lúcido, e exacto.» 

(64) Idem, ibidem, «Epocha 2.Seculo XVLaté meio do XVII», «Ideia ou intextura da Castro», «Simplicidade do 

facto, e acção», p.H.Nesta nota a., Garrett remete para Lemercier: « (...) Vid. Lemercier, Cours de Littérature, 

Seance 5.3.» 

(65) Idem, ibidem. «Epocha 2-Século XVI- até meio do XVII», « Ideia ou intextura da Castro», «Simplicidade 

do facto, e acção», p.18: « (...) Tal é a bella simpleza do sublime poeta: examinou a natureza, consultou o 

coração humano, e sem mais apparato, sem mais pompa, deu aos seus espectadores todas as bellezas, e louçania 

daquella, e todos os affectos, e puras sensaçoens deste. (...) » 

(66) Idem, ibidem. «Epocha 2.Seculo XVI até meio do XVII», «2.Unidade», p.18. 

(67) Idem, ibidem. «Epocha 2.Século XVI até meio do XVII», «2.Unidade», p.19. 
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(68) Idem, ibidem. «Epocha 2.Seculo XVI. até meio do XVII», «2.Unidade», p.20.Esta nota a. remete para 

«Lemercier.seance 5.reg.3.» 

(69) Idem, ibidem, «Epocha 2.Seculo XVI.até meio do XVII», «2.Unidade», p.22.Na nota a., reflecte o autor: «A 

belleza, e primor da arte consiste em não mostrar-se arte. Quinct.- Just- Orat.-» 

(70) Idem, ibidem. «Epocha 2.Século XVI, até meio do XVII», «Affectos-Piedade», p.23, em nota a. 

(71) Idem, ibidem. «Epocha 2.Século XVI até meio do XVII», «Affectos - - Piedade», p.23.Na página 24, 

Garrett acrescenta: « (...)Desd'o momento que apparece Castro na scena move-se logo a doce piedade do 

expectador com a alegria intermeiada de dor, e receio, que por toda esta scena parece, já com a singella 

expozição de seus amores, já com a bellissima descripção da maneira porque foi procurar o seu amante. (...)» 

(72) Idem, ibidem. «Epocha 2.Século XVI.até meio do XVII», «Affectos - - Piedade», p.26.Nesta página, o autor 

transcreve a passagem do Acto 3, Scena 1, da Castro de Ferreira, em que Inês se refere, «espavorida», ao 

«terrivel sonho», e em que João Baptista Gomes se terá inspirado para escrever a Ia cena do Acto I.Esta ideia de 

roubar «com dignidade porem, e bellissima arte» diz muito da génese artística da própria obra garrettiana e, em 

perfeita coerência com o já desenvolvido, não podia deixar de ser salientada no contexto que nos importa. 

(73) Idem, ibidem. «Epocha 2.Século XVI.até meio do XVII», «Affectos - - Piedade», pp. 28, 29.Quando cita 

uma passagem do «Acto 3.Sc.2», particularmente uma resposta amorosa de Inês, Garrett reflecte, na página 29: 

« (...) Aqui está verdadeiramente aquelle sublime, que não pode definir-se, nem ensignar-se, que salta da pena 

dos grandes talentos sem elles mesmos o sentirem. 

E que á hi nos mais gabados theatros de França e Italia que exceda esta falia de Castro a D.Affonso 

(Act.2, Sc 1 )(...)». 

(74) Idem, ibidem. «Epocha 2.Século XVI até meio do XVIII», «Terror», pp. 31, 32. 

(75) Idem, ibidem. «Epocha 2.Século XVI até meio do XVII», «Terror», p.33.0 autor afirma ainda: «(...)0 

theatro Inglez é insuportável neste artigo: o nome respeitável de Shakespeare não basta para o salvar deste 

deffeito.Os costumes semibarbaros da nação, a ferocidade de carather dos atrevidos insulares applaude horrores, 

que nós não sofreríamos: Otello, Hamlet, e taes quaes são no original, não serão nunca próprios senão das scenas 

de Londres. (...)» 

(76) Idem, ibidem. «Epocha 2.Século XVI até meio do XVII», «Terror», p.34. 

(77) GARRETT, Almeida, ms.«Historia do Theatro Portuguez». «Epocha 1. Século 15. e principio do 16», 

p.6.Ver nota 1. do estudo sobre a «Historia Philozophica do Theatro Portuguez». 

(78) Idem, ibidem, p.25. 
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(79) Idem, ibidem, «Simplicidade da acção», p.l5.Esta página contém uma nota a. em que Bocage é incluído 

nesta crítica à afectação, mas que é praticamente ilegível. 

(80) Idem, ibidem, p. 16.Antes, Garrett interrogava: « (...) Quem tem comizeração d'um reo que anda à cassa de 

palavras, e que se mostra solicito da fama de engenho, e que tem vagar de ser eloquente - ( Diz 

Quinct.Inst.Orat.XI. 1.48). 

(81) Idem, ibidem, pp. 18 - 19.Na página 18, quando Garrett nota que «na Athalia porem não se conhece tanto o 

artefacto do choro», precisa: « (...) É um dia de festa: as...na...nem entoar os seus himnos ao Senhor; a filha do 

Summo Sacerdote, é o coripheo; ei-lo portanto interessada na acção; eis o choro filho da natureza da Sdcena, e 

em consequência á moda de todos os tempos. (...)» 

(82) Idem, ibidem, p.21. 

(83) Idem, ibidem, p.23. 

(84) Idem, ibidem, p.26. 

(85) Idem, ibidem, pp. 27, 28.Na nota b. da página 28, Garrett acrescenta: «No Bruto Ó.Acto Io seen., a mutação 

que se faz do logar das sessoens do Senado que é a caza de Bruto, é tam pequena, e natural, que não offende.» 

(86) GARRETT, Almeida, ms. sem título. «Affectos. Terror e piedade», p.5.As considerações sobre a 

«Simplicidade da acção» ocupam as páginas 1, 2, 3, 4 , 5 e, na página 2, o autor remete, à semelhança do que se 

passa nos manuscritos anteriores, para Lemercier. 

(87) Idem, ibidem, pp. 11-12. Na página 10, Garrett refere igualmente o mau gosto inglês de Arnaud e nota que 

a tragédia FayeL sem os belos versos de João Baptista Gomes, «não sei se acharia o accolhimennto, que entre nós 

teve». 

(88) Idem, ibidem, p . l l . E Garrett conclui, quanto à Castro: 

« (...) Em qualquer das scenas da Castro principalmente nas capitães se achão unidas 

com bella arte, ( ou melhor toda a natureza) o terror e piedade trágicos.» 

(89) Idem, ibidem. «Admiração», p.15. 

(90) Idem, ibidem, p.16. 
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(91) Espólio de Almeida Garrett, ms.Trata-se, com efeito, de duas folhas manuscritas que oferecem um plano de 

publicação de uma colecção dramática.A primeira folha tem por título «Doze peças no anno» e a segunda 

«Traducções em Portuguez de peças extrangeiras». 

(92) Ver GARRETT, Almeida, Obras Completas, Lisboa, Empreza da Historia de Portugal, 1904, volume I, 
«Um Auto de Gil Vicente», «Introducção», Benfica, 24 de Agosto de 1841, pp.627-631, passim. 

A fundamental obra de Vitorino Nemésio, Relações Francesas do Romantismo Português, Coimbra, 

Biblioteca Geral da Universidade, 1936, para além de definir a relação pedagógica das companhias francesas 

que, em Lisboa, deram a conhecer os êxitos do repertório romântico francês, ao mesmo tempo q e faziam escola 

de teatro, sublinha, na página 7: 
« (...) Quasi todos os nossos escritores nascidos com o século XIX dispõem de uma extensa 

informação relativa a coisas francesas anteriores à moda romântica, pois todos foram cria
dos didacticamente por padres-mestres e literariamente por árcades, esses poços-sem-fundo 
de humanidades e boa-razão (...)». 

(93) Ver GARRETT, Almeida, Obras Completas, Lisboa, Empresa da Historia de Portugal, 1904, volume I, Frei 

Luís de Sousa, «Ao Conservatório Real», pp.770-774, passim. 

(94) Ver Idem, ibidem, volume I, Tio Simplício, p.661 e Falar Verdade a Mentir. p.662.Na página 661, Garrett 
adverte: «Se a nacionalidade de uma peça dramática está principalmente no estylo, nos caracteres, nos costumes, 
é perfeitamente original portugueza a pequena comedia que aqui damos, e que o auctor compoz sobre um enredo 
imitado do theatro francez moderno. (...)»Na página 662, a propósito da segunda comédia, o dramaturgo 
sublinha: « (...) O estylo, os modos, a phrase, o tom do dialogo, a verdade dos costumes são tudo.Ele é um 
verdadeiro e portuguezíssimo quadro do género, como se diz, (...)». 

No mesmo discurso «Ao Conservatório Reab>, indicado na nota precedente, na página 772, Almeida 
Garrett confessa que «não se obliteram facilmente em mim impressões que me entalhem, por mais leve que seja, 

nas fibras do coração (...)». 
Ver, ainda, GARRETT, Almeida, Obras Completas. Teatro III. Lisboa, Círculo de Leitores, 1984, tomo 

XIV, «Introdução» a Lucrécia por Francisco Gomes de Amorim: « (...) A Lucrécia serve-nos, pois, de ponto de 
partida; (...).Ninguém a pode tomar senão como baliza para marcar o balanço, para marcar o espaço percorrido, 
desde aí até até ao instante em que lhe caiu das mãos a última página do Conde de Novion, 1815 e 1854, o 
começo e o fim do seu glorioso caminho. (...)». 
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V 

A LETRA DA REGRA 



A ARTE POÉTICA DE FRANCISCO JOSÉ FREIRE: 
AO CONTRÁRIO DE MOLIÈRE 

E m A J g m s j s p e ç m d u J e o r b ^ ^ * * * 
Castro afirma que a A r t ^ é f e d e Francisco José Freire, publicada ena .748, é geralmente 
hda, apesar de .correctamente, enquanto «cânone do Neoclassicismo que vara a 
insntuclafcar-se por assim dizer oficialmente algnns anos mais tarde com a iundaçao da 
Arcádia» (D. Assim como nota Marta Helena da Rocha Peretra, em «A Aprecraçao dos 
S L Gregos pelos Poetas e Teorizadores Portugueses do Século XVin» esta Poetrca 
«Ipendiava «nase todas as regras p — e s , n i 0 s6 da E ^ de « o , « « 
Horácio, mas também de franceses, itafianos e espanbôis», náo apresentando, afras, «qualquer 
ponto de vista original (2). Conforme observa ainda Pinto de Castro, «a actoafcaçao d. 
doutrina dos clássicos snbjacente ao sen pensamento estético-literário náo podta, pots, taxar 
de reflect* algttmas das coordenadas mais evidentes da teoria corrente em França ao longo 
d L o o L o XVHfr, (3). No catálogo V e t t ^ ^ j m L M M J ^ 

B s î t e S p J „ Freire é apresentado enquanto mentor do Neoclassicismo português 
dada a sna posição deliberadamente antibarroca, tradnzida na sna opos to a Tesaura ou 
Cracián», I m a Poética em qne o oratoriano mnito aproveita de Luzan, cttand 
ocasionalmente os franceses Rapar e Lebrtm e evidenciando orna poderosa presença dos 

Í t a t a N e Z n a d r o de múltiplas mfinéncias, o teatro francês merece nma atenção considerável 
por parte de Lusitano, lá no sen Livro I, Cap.XIX, lonva a Racine pelo sen «voo ^ em 
E f i g L , onde «náo se podia mais viva e engenhosamente exphcar a vtolenca do amor q 
Ï " mha a Achfiles, nem dfeer-se com mars beleza qne ela reputava por parttdo -
2 duro o náo dever amar a Aquiles (...), B cita o original francês, propondo uma versão 

portuguesa: 

« Dieux plus doux! Vous n'avez demandé que ma vie.» 

cf. 
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« O Deuses mais benignos! Vós não pedistes mais, que a minha vida». 
(5) 

„ n ™*n Qonhe «natural e verosimilmente mover a fantasia» é Um outro passo em que o poeta souoe «naiuicu 

citado por Francisco José Freire: 

«Hélas! En in imposant une loi si sévère, 
Grands Dieux, me deviez-vous laisser un coeur de Père? 

cf. 
«Como deviam deixar-lhe um coração de pai, impondo-lhe 

uma lei tão violenta?» 
(6) 

No cap XXV do Livro I c a propósito do «engenho», Racine é comparado a Virgílio com 

vantagem para o último, pois com o verso «Et campos ubi Tróia fuit» soube pintar tão 

expressivamente a destruição da cidade, enquanto que o poeta francês, na sua « M t a n « , 

drzendo «Eu não vejo senão umas torres cobertas de cinza, um rio tinto de sangue e uns 

campos desertos», não dá provas do laconismo e artifício do poeta latino: 

« (...) 

Deste modo não nos faz este Poeta bastantemente conceber a grande 
desgraça de Tróia, dizendo que as torres estavam cobertas de cinza; por
que se estas estavam ainda em pé, como se colige das suas palavras, fa
zem crer, que ainda Tróia não estava de todo arruinada; e se estas torres 
já estavam caídas, não lhes devia chamar torres, mas sim um monte de pe
dras; e deste modo veja-se quanto incomparavelmente Virgílio pintou com 
estilo lacónico e artifício ocultou a extrema ruína daquela Cidade (...)». (7) 

Com efeito, Francisco José Freire propõe a união do «estuo flondo» com o «estilo 
maduro», concihando as belezas dos dois, tal como Petrarca, Tasso, Cornenle e 
Racine(8) Para condenar os «extremos viciosos dos estilos» redige o capítulo XXVI, onde 
aconselha que se evite a «afectação», uso excessrvo do estilo flondo e a «secura», 
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absolutização do estilo maduro. Para além destes extremos, há que condenar outras «pestes»: 

«contrapostos, equí vocos, paranomásias, alusões...» (9). Marino terá divulgado o gosto pela 

antítese, segundo a informação que Freire recolhe na «autoridade de Mons.Boileau, insigne 

Crítico Francês», quando disse no Io Canto da sua Poética: 

« Laissons à l'Italie 
De tous ces faux brillans l'éclatante folie.» (10) 

Na verdade, «este gosto depravado» dos «acrósticos, os acromonosilábicos, os 

isolécticos, os correlativos, os alfabéticos, os anastrofos, ou cancrinos, e retrógrados, os 

serpentinos, os palindromos, os cronosticos, os sinfoniacos...» mais parecem «palavras 

nigromanticas» e são «abortos de engenhos infelizes» que «não conhecem a Antiguidade e 

desprezaram os melhores Autores modernos» (11). 

O Livro II da Arte_Poetiça_concentra-se longamente no drama, nomeadamente na 

tragédia, comédia e tragicomédia.Quanto à tragédia, o autor desenvolve os seus preceitos no 

que concerne, por exemplo, à fábula, ao enredo, ao verosímil, à integridade, à grandeza ou à 

unidade, aproveitando para propor uma reforma da Poesia teatral na base da reprovação «do 

costume pouco louvável de alguns Poetas trágicos» e dos defeitos que caractenzam os 

Dramas modernos. Da comédia, Freire estabelece uma definição e matéria para apontar «os 

defeitos mais comuns das Comedias modernas», com especial destaque para a anulação 

absoluta da tragicomédia por ser «Poesia monstruosa» (12). 
Nesta obra são também diversas as referências francesas. Desde logo, no capítulo II 

que discute «se a Tragedia deve constar de matéria verdadeira ou falsa», a «Rodog^ma» de 
Corneille é um exemplo de uma peça de «argumento verdadeiro» que nos pode causar 
deleite Porém o T^rrisjnondo de Tasso, com «sujeito» fingido, pode igualmente agradar(13). 
Para definir «episodio, sexta condição da Fabula», Freire remete para o tratado do 
« p ^ E p J ç J y ^ ç a p ^ do Padre Le Bossu (14) e quando, no cap. XV fala do «aparato» no 
teatro opõe os Franceses aos Espanhóis, no sentido em que os primeiros desempenham 
papéis dignos e os actores são «pessoas instruídas em Retórica e em algumas boas artes para 
representarem mais vivamente os seus papéis e entendê-los com a energia precisa (...) »(15). 
Sobre a necessidade de a tragédia ser moralmente instrutiva, Francisco José Freire afirma que 
«as Tragédias modernas pela maior parte só inspiram o amor do vício», mas nem só os 
espanhóis são culpados deste vício», conforme o autor regista, «é preciso confessarmos o 

584 



mesmo entre os Italianos e Franceses, que têm a fama de terem reformado a poesia 

dramática(16). A este propósito, o Padre Rapin é longamente citado nas suas reflexões sobre 

a Poética e é apresentado «fielmente traduzido» para explicar a, por assim dizer, gradual 

efeminação do teatro, implementadora do excesso amoroso: 

A tragédia começou a degenerar, e pouco a pouco nos fomos costu
mando a ver os Heróis abraçados de outro amor alheio do da glória; e 
de tal modo, que nas nossas penas perderam o caracter da gravidade to
dos os grandes homens antigos (...).Os nossos poetas entenderam que só 
podiam deleitar usando de pensamentos e expressões doces e ternas; e 
talvez que nisto tivessem alguma razão; porque com efeito as paixões que 
se representam ficam como secas e sem algum sabor se não vão fundadas 
sobre pensamentos conformes aos que tem o auditório.Este é o motivo que 
obriga aos nossos Poetas a buscarem com diligência e a fundarem todos os 
seus argumentos trágicos sobre cousas que movam a ternura imoderada 
para causarem maior deleite às mulheres que se fizeram árbitras destas re
creações e tiraram a quem convinha a jurisdição de julgar (...)». (17) 

A França é, portanto, para Freire um país onde as mulheres têm «demasiada autoridade 

sobre o teatro», obrigando-o à tal «ternura imoderada» que o autor português condena, nao 

deixando contudo de ressalvar que «é preciso seguir o génio dos tempos em alguma parte» 

para «temperar a severidade da Tragédia, introduzindo-se a amenidade dos amores»(18). 

Segundo o oratoriano, é preciso seguir Boileau na vontade de banir o vício disfarçado de 

virtude, como se as inclinações racinianas tivessem levado o público a uma qualquer 

perdição: 

« (...) o que eu condeno é que o uso não seja moderado e que hoje se
jam as paixões amorosas tão gerais na Tragédia, como se fossem pre
cisas; Fazendo, como diz Boileau, o vício amável aos olhos dos seus 

leitores: 
Aux yeux de leurs lecteurs rendent le vice aimable 

(...) 
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Et que Vamour souvent de remors (sic) combattu 
Paraisse une faiblesse et non une vertu. » (19) 

Verdadeiramente interessante em termos de matéria teatral francesa, e neste particular 
contexto moral, é sem dúvida o capítulo XXIV deste Livro II que oferece «Observações 
sobre os defeitos mais comuns das Comédias modernas» e que constitui uma síntese 
admirável dos ataques críticos lançados desde sempre a Molière. À maneira de introdução, o 
futuro Cândido Lusitano começa por dizer que «o teatro caiu nas mãos de gente ignorante e 
os autores não cuidam mais que em agradar à plebe», desprezando a verosimilhança e 
fazendo rir à custa de equívocos e motivos pouco honestos só por si depravadores dos 
«costumes de um povo bem morigerado» (20). Neste particular, os Franceses modernos não 
escapam a esta tendência deformadora a que nem o Terêncio francês teria escapado: 

« (...) Também os Franceses adoecem gravemente deste mal de perverter os 

bons costumes; porque não escolhem muitas vezes para as suas Comédias 

um argumento próprio para castigar os vícios por meio do riso.O seu Moli

ère que verdadeiramente foi um insigne Cómico não deixou em bastantes 

partes de cair neste grave defeito (...)». (21) 

Francisco José Freire ameniza imediatamente a sua censura, acrescentando que nunca a 
faria se não tivessem sido os próprios Franceses a iniciá-la, a começar pelo «grande Boileau» 
que acusou Molière de desprezar Aristóteles e os demais Mestres da Poética só com a 
finalidade de agradar a gregos e a troianos (22). E acaba sendo contundente na crítica que 
amaldiçoa o teatro de Molière enquanto escola de libertinagem maximamente reprovável: 

« (...) Pelo que respeita aos costumes, pode-se dizer livremente que não hou
ve algum Cómico que os pervertesse tanto como este Autor. Nunca o seu fim 
foi perseguir os vícios dos particulares como deve fazer a Comédia, expondo-
-os ao riso; antes parece que todo o seu intento foi ensiná-los; porque inspirou 
em muitas das suas Obras um certo amor à Uberdade mundana; isto é, àquela 
maneira de viver contrária às máximas do Evangelho. A maior parte das suas 
Comédias são uma escola em que se aprende a namorar com a mais refinada 
malícia amorosa: nela se ensina que são inúteis as diligências que usam os pais 
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para livrarem seus filhos dos vícios; e com o motivo de desacreditar a falsa de

voção, faz também ridícula a verdadeira. (...)» (23) 

Neste passo, reconhecem-se facilmente os ecos das polémicas francesas em torno desse 

Dom Juan que despertava o gosto pela vagabundagem amorosa e pela impiedade, a pretexto 

de L^çole^e^Femmes que ensinava a mais desavergonhada arte de namorar e de conceder 

liberdade às jovens contra os princípios repressivos dos pais e dos velhos noivos que as 

fecham desde sempre. E, claro, o estrondoso escândalo desencadeado por Xajtuffe reside 

nesta denúncia de converter em «ridícula» a verdadeira devoção, sob pretexto de castigar os 

hipócritas. No entanto, é óbvia a má consciência de Francisco José Freire ao relativizar o 

mérito do «insigne Cómico», pois logo se apoia em juízos doutros Franceses, nomeadamente 

do «famoso Baillet» que no tomo.4 da sua Obra intitulada h ^ e m e i i t s ^ _ S a y ^ diz, no 

essencial, que Jean-Baptiste chega a inverter habilmente uma moral que só aparentemente 

defendia: 

«( . . . ) 

Molière é um dos mais perigosos inimigos que deitou o século ou o mundo 
contra a Igreja de Deus: a sua comédia chamada lartuffo é uma das mais es
candalosas e atrevidas que se podem ver: que os defeitos que repreende não 
são mais que uma certa maneira exterior de conversar no mundo, como v.g. 
as afectações ridículas dos homens, o afectar nobreza, o amar em demasia as 
modas, o presumir ciência, e outras semelhantes coisas de pouca importância; 
deixando porém sempre de repreender os vícios verdadeiros do ânimo, e antes 
às vezes os persuade. (...)» (24) 

Baillet dá aqui viva voz aos violentos ataques de que Poquelin foi vítima aquando da 
sua representação de íartuffe, acusado que foi pela «Compagnie du Saint-Sacrement» de 
querer demolir a Igreja e de ser um demónio feito homem. Nesta perspectiva, Molière deter-
se-ia nos pequenos defeitos de comportamento social, tão sem gravidade como a mais 
enraizada hipocrisia que mina os sentimentos mais autênticos e os laços mais sagrados, para 
omitir os «vícios verdadeiros do ânimo» como seria sequer a tentação de distinguir entre 
verdadeira fé e superstição, falácia ou medo perante um Deus de uma teologia já velha e 
ainda castigadora. Baillet encarna, então, o espírito retrógrado que maltratou o dramaturgo 
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francês e que encontrou, como se vê, reflexo, ainda que com evidente desconforto, no futuro 

árcade português. 
Aliás Francisco José Freire não podia juntar a sua voz a uma ainda mais severa do 

século XVII francês: Bossuet e as suas Maximes et Réflexions sur la Comédie trazem um 
«juízo» semelhante a este e ainda mais difuso contra Molière (25). Como se não bastasse, 
associa este comediógrafo ao materialismo suspeitado no universo libertino e sublinha: 

Há outros doutos que são de parecer que a maior parte das Comédias 

deste Autor contém ocultamente um refinado veneno que conduz as gen

tes a viver sem temor de Deus e só guiadas da sua própria vontade; cuja 

peste confessam os Italianos, que igualmente há no Decameron de Bocca-

cio não sendo expurgado. (...)» (26) 

A identificação de Molière com a corrente libertina é frequente e os seus biógrafos 

conseguem definir perfeitamente os espaços sociais e mentais de convivência do 

comediógrafo nesses salões doces e soltos graças à filosofia gassendiana. Porém, sabemos 

hoje que a libertinagem não era sinónimo necessariamente de ateísmo e que Molière queria, 

com a aritmética do seu «grand seigneur méchant homme », Dom Juan, visar mais o arcaísmo 

de uma Contra-Reforma castradora da liberdade e felicidade humanas do que divulgar um 

panfleto de materialismo filosófico (27). 

Quase a custo Freire acaba por ressalvar, quanto a Molière, e como que lavando, 

mais uma vez, uma certa má consciência, que se trata de um comediógrafo talentoso: 

« (...) Não obstante esta Crítica, é preciso confessar que Molière foi 

um engenho muito vivo e dotado de uma exquisita naturalidade para 

fazer rir ao auditório; e se os costumes que introduziu nas suas Co

médias não fossem tão prejudiciais, certamente seria digno de uma 

fama perpétua. (...)» (28) 

Foi efectivamente digno da tal «fama perpétua» o Molière das Comédias «tão 
prejudiciais», porque essa sua naturalidade e Uberdade se orientava para o futuro que hoje se 
conhece e que ele soube prever. No século XVIII, em Portugal, nesta Arte Poética, 
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preponderou atada a imagem do gemo relativizado pelo peeado que por poueo o ofuscava de 

todo. (29) 
O Portugal de Setecentos, «tão estragado» no dizer do oratoriano, não eseapa a regra 

viciosa do teatro, apesar de termos «poucas comédias» e quase nenhumas serem semelhantes 
às de Planto, Aristófanes e Terêncio que eram «mais modestas e instrutivas» por se 
tasptaarem em costumes populares, segundo o precato antigo, ficando-se pela «batxa esfera» 
e deixando-se de perigosamente atingir os governantes e os marqueses como Poquehn teia 
tão ousadamente (30). A comédra deve conter uma «sátira honesta e poneo ptcante», a 
semelhança do que acontece com as comédias portngnesas modernas que «correm tmpressas 
no Theatro Cómico Português, primeira e segunda Parte.» (31) 

O Livro IH desta ArtePoétiça.que se propõe tratar «Da natureza e definição do 
Poema Épico», não abordando em nada especificamente o teatro, oferece atada algnmas 
référenças criticas fhmeesas qne eram então tidas como autoridades também em matena 
dramatical o caso, por exemplo, da tão citada «Madama Dacier», igualmente adorada pela 
eximia tradução de Homero, e de um tal «Mons.Ro.ta do tom.2 da sua HtatóriaAnhga e no 
I do Tr„»HnHos Estudos >» (32), nome não envolvido nas lides teatrais. 

Prudente e conservador, o oratoriano português é bem o futuro árcade que dedtca 
esta obra ao «generoso mar» que era o Marquês de Pombal, mar esse que dá «aos nos o 
cabedal com que engrossam a corrente». Muito reverentemente «os rios agradectdos vao 
com as mesmas águas que receberam pagar ao mar o seu devido tributo» (33), contnbumdo, 
como convinha ao déspota de algum modo iluminado, para construir um teatro português 
como as nações esclarecidas o tinham, mas, desta feita, nm teatro em que um Marques 
ministro pudesse mandar vestir de jesuíta um, na verdade, mais universal Tartufo, e em que 
Correia Garção, um espirito mais taterpelante, acabasse no Limoeiro tão impotente como 
perante as pateadas impertinentes qne não entenderam o seu inesperadamente movador, 
perturbante, TefiroNovo. No quadro da europeização do Neoclassicismo, (ainda fora dele, 
mas já superadas as flores barrocas), e em matéria dramática francesa precisamente, mesmo 
louvando Comeffle e Ractae, seguindo Le Bossu, Rapta, o que ressalta no discurso de Freue 
parece ser a necessidade de o teatro português, já de si «estragado», não se deixar envenenar 
pelo império feminino dos sentimentos imoderados e pelo anátema da negação de Deus. 
Numa palavra, soletrada com respeito e crueldade, por Molière. 

589 

http://�Mons.Ro.ta


NOTAS: 

(1) CASTRO, Aníbal Pinto de, Alguns Aspectos da Teorização Poética no Neoclassicismo Português, in Braçara 
Augusta Braga, vol.XXVIII, n° 65-66 (77-78), III Tomo, 1974, p.3. Este trabalho é essencial para uma 
compreensão correcta da teorização literária em Portugal, no século XVIII, e das raízes e carácter do nosso 

Romantismo. 
É neste estudo que Aníbal Pinto de Castro refota a ideia de que esta obra de Freire constitui o «cânone do 

Neoclassicismo que viria a institucionalizar-se por assim dizer oficialmente alguns anos mais tarde com a 
fundação da Arcádia».Na página 5 esclarece: «Tal afirmação, por inexacta e incompleta, distorce tanto a 
realidade dos factos, que lhes falseia a substância e lhes desvirtua totalmente o significado, numa eloquente 
demonstração da necessidade de estudar, no seu conteúdo, nas sua, fontes e nas suas consequêncras, os 
numerosos textos normativos ou teoréticos que o século XVIII nos deixou.» Deste modo, acrescenta a Arte 
Poética de Francisco José Freire, títulos igualmente estruturantes do nosso Neoclassicismo, não monolítico como 
insistirá sempre, tais como os EJementos «» Poética tirados de Aristóteles de Horácio e dos mais célebres 
modernos de Pedro José da Fonseca, as diferentes actualizações setecentistas da poética horaciana,ou ainda a 

Arte Poética de Pina e de Melo. 
Quanto às influências estrangeiras, Pinto de Castro regista na página 7: «Em relação ao aproveitamento 

muito extenso mas isolado de Luzán, entre os espanhóis, ou à citação ocasional dos franceses Rapin e Lebrun, 
avulta sobremaneira a presença dos italianos, entre os quais se contam Escalígero, Benedetto Fioretti (com o 
pseudónimo de Udeno Nisiely), Ptrizi, Donato, Paolo Beni, e, embora com carácter mais esporádico, Sforza 
Pallavicino, Cravina, Orsi, Salvini, Crescimbeni, Angelo Segni, Benedetto Varchi, Viperano, Minturno, 
Castelvetro, Vida, etc, além do acatadíssimo Muratori.» 

(2) PEREIRA, Maria Helena da Rocha, Novos Ensaios sobre Temas Clássicos na Poesia Portuguesa, Lisboa, 

Imprensa Nacional, temas portugueses, s/d, p.150. Freire cita incessantemente «os humanistas do século XVI, 

como Voissin, Scaliger, Castelvetro, Minturno, Robortelllo e os modernos dos séculos XVII e XVIII como 

Boileau, Le Bosssu, Dacier, Rolin, Muratori, Luzán e muitos outros.» 

(3) CASTRO Aníbal Pinto de, Retórica^ teorizaçjjo literária em Portugal do Humanismo ao Neoclassicismo, 

Coimbra 1973 p.605.Na página 671 desta longa tese, o autor salienta «a falta de originalidade na retórica 

portuguesa» e «desencontros cronológicos» dos nexos nacionais com o pensamento estético europeu.Na página 

606 refere-se também «ao predomínio quase exclusivo do pensamento estético francês no espírito dos nosssos 

teorizadores na segunda metade do século XVIII (...)». Da página 630 à página 641 analisa a ArtePj*tjça_de 

Cândido Lusitano. 

(4) Ver P o r t a l no Século XVindeJDioão V à Revolução Francesa, Lisboa, 1989, (Exposição organizada pela 
Biblioteca Nacional e pela Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII, Bibloteca Nacional, Lisboa, 1989), 
pp 7-9 Na página 13, a obra de Pedro José da Fonseca, Elementos da Poética tirados de/.../, Lisboa, Of.M.M.C, 
1765, surgida anonimamente, mas de autoria reconhecida, é apresentada como «uma expressão muito mais clara 
e ordenada da teoria subjacente à poesia neoclássica portuguesa de Cândido Lusitano». 
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(5) FREIRE, Francisco José, ArtePoétic^guReprns da verdadeira Poesia, Lisboa, Na OFF.p. de F.L.A, 1759, ? 

ed., tomo I, p.336. 

(6) IDEM ibidem, tomo I, p.l37.Destes exemplos retirados de Racine o autor conclui:« (...) Se se propuserem à 

sua Musa objectos grandes, majestosos e não ordmános, ou seja por beleza, ou por virtude ou por vício, ou por 

qualquer outra causa, poderá agrtar-se mmto a fantasia quasi sempre com verosmnlhança; e serão por rsto 

naturais os voos, e igualmente convenientes as figuras sublimes e as imagens majestosas (...)». 

(7) Idem, ibidem, tomo I, p.197. 

(8) Idem ibidem, tomo I. Nas páginas 197 e 198, o «nosso Camões» soube «unir com arte e economia os dois 

estilos ( ) O mesmo fizeram em Itália Petrarca, e Tasso, em França Corneille e Racine, e em Espanha 

Garcrlasso e outros, se bem que poucos, porque muito mars se namoravam do estilo Hondo que do maduro.» 

Nesta página, Freire aconselha o uso muito parcimonioso do estilo florido. 

(9) Idem, ibidem, tomo I, cap. .XXVI, p.199. Freire deternuna a origem destes «vícios».C gosto pela antíteses 

terá sido divulgado pelos autores italianos, (p.203) 

(10) Idem ibidem, tomo I, cap. .XXVI, P.199.Na página 203, Lusitano diz que Muratori recusou esta atribuição 

a Itália «dizendo na sua obra m ^ f m ^ ^ j m ^ "v.2, cap. 3 que este péssimo gosto nascera em 

Espanha e não em Italia (...)». Porém, o autor português replica que «é muito mal fundada a impugnação que 

Muratori faz a Boileau» e apresenta as suas muito bem fundadas razões. 

(11) Idem, ibidem, Livro I, cap. .XXVI, p.208. 

(12) Idem, ibidem, Livro II. Ver «índice dos Capítulos desta IP Parte» constituída exactamente por 29 capítulos. 

(13) Idem, ibidem, Livro II, cap..II, p.17. O essencial para Freire é que os assuntos pareçam novos e ao mesmo 

tempo verosímers, dado que o povo não distingue entre assunto inventado e matéria histôrica.Contudo, conclur 

na págma 18, «sempre devemos confessar que mars agradáveis, belas e estimáveis serão as Tragedras e Epopeias 

fundadas na Historia, que as imaginadas inteiramente pela fantasia poética.» 

(14) Idem, ibidem. Livro II, cap. JC, p.59. Segundo Le Bossu, «nenhuma outra coisa são os episódios senão as 

partes necessárias da acção extendidas com circunstâncias verosímeis.» 

(15) Idem ibidem, Livro II, cap. XV, p.83. Deve enobrecer-se a natureza, quando a imitamos: « (...) e assim se 

em uma comédra se introduzir a um Pastor, não é decoroso que apareça no teatro com o vestido que usa nos 

montes, mas srm com aquele que veste nos dias mais festivos da sua aldera.É doutrina do Autor da «Prefação» ao 

Teatro Italiano, de Corneille, de Cravina, de Boileau, e de outros muitos modernos.» 
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(16) Idem, ibidem, Livro II, cap..XX,. pp. 106-107. 

(17) Idem, ibidem, Livro II, cap..XX, p. 108. 

(18) Idem, ibidem, Livro II, cap..XX, p. 109. 

(,9) Idem, rbidem. Livro II, cap..XX, p.109. Aqui Freire refere-se à perda de elevação do herói trágico. «E 

introduzrndo os Her6,s amantes de modo que perdem a gravidade propria do seu carácter; devendo antes fazer 

(segundo o mesmo Crideo) eom que o amor muitas vezes eombatido dos remorsos pareça fraqueza e nao 

virtude» Nesu, página, o autor salienta ainda a imporiãnca da formação dos aetores para se te, um bom 

Teatro.No eap.XXI, p. 113, refere-se a um «Monsieur Le Fevre» que considera que o esrilo de Séneea ,mao e 

puro e culto (...)». 

(20) Idem, ibidem, Livro n, cap. .XXIV, p. 123. 

(21) Idem, ibidem. Livro II, cap..XXIV, p.124. 

(22) Idem ibidem, Livro II, eap.XXTV, p.124: « (...) En não me animam a este, critica, se primeiro do que eu lhe 

não rivessem feito os seus mesmos naturais. O grande Boilea» tesririca que MoUére desprezava a cada passo os 

precertos de Aristóteles e de todos os demais Mesttes da Poérica, sd pelo rim de agradar de todos os modos ao 

auditório (...) ». 

(23) Idem, ibidem. Livro II, cap..XXIV, pp. 124-125. 

(24) Idem, ibidem, Livro II, cap.XXIV, p.125. 

(25) Idem, ibidem, Livro II, cap..XXIV, p. 126. O Bispo de Meaux terá inspirado em muito o Muratori que Freire 

segue muito nesta Arte Poética. 

(26) Idem, ibidem. Livro II, cap..XX3V, p.126. 

,27) Acerca da Uberrinagem, - França, no sCculo XVII, e a propdsrto dos eireulos riberrinos g e m a d o s por 
Molière ver, por exemplo, a obra magrstral de Arired SIMON, M s l ù e ^ l S , Paris, ia Manufactóre, 1987, 
sobretudo os capítulos segumtes: «Le grand serveur mecban, homme»; «L'bumain le moins human»; «On, 

mon corps est moi-même»; «Contrefaire le mort». 

(28) FREIRE Francisco José, o ^ d t , Livro H, cap..XXIV, p.126. Nesta págrna o autor acrescenta. (...) Largo 
assunto dâo paxá discorrer nesta matena o Padre OttonelU, o Padre Draghi, o Pnncrpe de Conty, Voysm, Nrcole, 
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Bossue, Muratori, e outros oue trataraur p i — e deste as^utto.Todos estes eruditos e outros Autores se 

de MoUere, tao Wuno au*tt.o ele, e depots de euveflteotdo e eonveuienteuteute eouverpdo, - dos tutgos 

mais ferozes de Jean-Baptiste. 

m .deu, U t a Livro II, p.U7: « (...) A verdade é ,ue hoje toda a força desta espeeie de Poesiacor^e, « 

L u se r i t e ^ e r u desaeredttar a piedade, a eoudrreueta, e utodésoa ,..., eut pers^dtr a Uberda e, eu. 

^ e a deso deut dos uraus aped.es, eru desoredeeer aos pats *re ,uereut euidar uo proeeduuertto de » 

^ „ z o m b ar de.es, portpte teu, esta r,oura eut eustuar e s t e a r a s para se eugauar aos raarrdos, e . 

formar colóquios amorosos (...) ». 

(30) Idem, ibidem, Livro II, cap.XXIV, pp. 127-128. 

,3.) .deu, ibidetu. Livro .1, cap.XXIV, H » Esta co.eeçào coutéu, «graoiosos * exee.eu.es que podeu, fazer 
o ^ a e a o ^ r T ^ t o s t d a d e s do faotoso G„.dord Cdtuioo M a u „ : assdu e.es dvesseot o u » o«eto do que 

a uraus aped.es». Na pagioa .29, Prêtre refere-se „ * * . as eriùeas que Bodeau faz uo Cau.o 3 da ara Pcdea 

às comédias espanholas de Lope de Vega. 

•u- T • TTT ™n XXI DD 220-221 Este Padre Rolin é aqui também admirado pelo «seu livro 
(32) Idem, ibidem, Livro III, cap..AXt, pp. /zu « i . ^ 
intitulado ÇomEarjcão_dos_Poemas^^ 

(33) Idem, ibidem, Livro I, «Dedicatória», s/p. 
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PEDRO JOSÉ DA FONSECA 

EOS 

ELEMENTOS DA POÉTICA TIRADOS DE ARISTÓTELES, 

DE HORÁCIO E DOS MAIS CÉLEBRES MODERNOS 

O MAGISTÉRIO FRANCÊS PARA O TEATRO 

Publicada em 1765, esta obra de Pedro José da Fonseca visa cultivar «com clareza, ordem 

e brevidade» os principiantes na escrita e na leitura dos «bons Poetas antigos e 

modernos»(l). Favorecendo, de facto, a eficiência didáctica do discurso, os Elementos da 

Poética estruturam-se na base de pergunta-resposta e abordam no Livro I a Poética 

genericamente considerada. O primeiro capítulo começa por tratar «da origem e progresso da 

Poesia» que, segundo Aristóteles, havia nascido entre os pastores, os primeiros homens, que 

cantavam ou virtuosas acções dos Heróis ou a malvadez dos viciosos. Aperfeiçoados estes 

poemas, nasciam a Epopeia, a Tragédia e a Comédia (2). 

No que respeita à utilidade da poesia, entre autoridades como Aristóteles, Horácio e 

Ferreira intervém a competência de Rapin e as suas Reflexões sobre a Poética louvando 

Homero, pois «nada há de bom na antiguidade (...) que se não formasse sobre os poemas 

deste último» (3) que ensinaram a armar Povos, formar exércitos e a elevar caracteres. 

Tocando no mais íntimo dos Homens para lhes ensinar os mais dignificantes sentimentos, a 

Poesia visa, através da Tragédia, limitar a soberba dos poderosos, evidenciando a falibilidade 

das coisas da vida, e, através da comédia, aprende o povo grosseiro a examinar os seus 

defeitos (4). 
Quando no capítulo m o teórico define poesia e reflecte sobre a sua finalidade, os 

nomes de Dacier, de Le Bossu e de Fénelon são citados a par de Luzan, Horácio, Minturno e 

Quadrio .Madame Dacier é sempre citada pela importância teórica do prefácio que antecede a 

sua tradução da Poética de Aristóteles e, neste caso, para definir Poética enquanto conjunto 

de regras que regulam a composição de todas as espécies de poemas.Fénelon é referido em 

nota para salientar a autoridade do seu «Discurso sobre o Poem.Epic. que se ajunta ao 

Telémaco», no que respeita a obrigatoriedade do verso em Poesia para que ela se distinga 

claramente da prosa. Le Bossu é citado para dizer que «cousa é verso»: «o verso é uma parte 
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do discurso, medida por um certo número de sílabas longas e breves com uma agradável 

cadência que se repete frequentemente» (5). 

Depois de no capítulo III abordar a «imitação poética», introduzindo a habitual distinção 

entre a fantástica e a icástica e propondo sempre a naturalidade, no capítulo V remete para 

Gualier e para a sua obra «Règles de Poet.», no sentido de estabelecer que «a poesia deve ser 

como a pintura uma imitação antes de mais da natureza» (6). Esta pintura deverá 

corresponder à «exacta observação que se faz das mais finas, delicadas e necessárias cores 

das coisas, costumes, afectos e acções (...), segundo o que lhe aconselham Muratori e 

Fénelon (7). Para enunciar a terceira regra, segundo a qual a obra do poeta deve ser um todo 

constituído por partes articuladas e proporcionadas entre si, cita também Fénelon e a sua 

«Lettre sur L'Eloquence»: 

Qualquer obra só tem uma verdadeira ordem (diz Mr .Fénelon) quando 

nenhuma parte se lhe pôde tirar de seu lugar sem escurecer, debilitar e de

sordenar o todo (...)• 

Todo o Autor que não dá esta ordem ao seu discurso, não está inteira
mente senhor da sua matéria.Tem somente um gosto imperfeito e um gé
nio medíocre.A ordem é a coisa mais rara nas obras de entendimento.Quan
do a ordem, a regularidade, a força e a veemência se acham unidas então é 
o discurso perfeito; porém é preciso ter visto, penetrado e compreendido 
tudo para saber o lugar próprio de cada palavra.Isto é o que um Declama-
dor sem ciência entregue à sua imaginação não pode discernir. 

(...) » (8) 

Quando nesta carta Fénelon alude ao Declamadoí) impõe-se logo a ideia do mau actor, 

incapaz de valorizar pela expressão e até pela dicção a divina proporção textual.. 

Para ilustrar a Sexta regra, que exclui a mediocridade do domínio poético, Fonseca cita 

longamente a Epístola aos Pisões de Horácio, António Ferreira mais uma vez e ainda o 

Cícero do De Oratore e do Pro Archia. Como não bastasse de citações de autores ilustres, 

ainda paiefraseia o Père Rapin a favor da disciplina do génio: 

« (...) mas contudo, como observa o P.Rapin quem escreve semprincípi-

595 



os, nem regras, expõe-se a todos os erros e desatinos inimagináveis; pois 

que não obstante ser a poesia em grande parte dependente do génio, con

tudo se este não é regulado, não é mais que um mero capricho, incapaz 

de produzir coisa alguma boa.» (9) 

Para além de fazer frutificar o seu génio, o poeta devê-lo-á sujeitar a um conjunto de 
preceitos, entre os quais o de evitar «barbarismes» que inclui, como primeira espèce, as 
palavras estrangeiras, apesar da necessidade de neologismos para maior nqueza poettea, 
como os Antigos de resto definiram (10). O autor deverá igualmente banir ou a «abundancta 
estérd» ou «a brevidade obscura», «a baixeza on a inchação de estilo» que devera ser 
variado(ll). No essencial, a Poesia deverá servir a Religião, os bons costumes e ate a 
Política «cujo fim geral é o bem público», evitando «dar a beber (pelo dizer assim) em oopos 
de orno veneno mais subtil e refinado» (12). O reputado professor de Retórica visava, deste 
modo, depurar a Literatura Portugnesa dos excessos barrocos e estabeleça a boa 

conveniência religiosa e política. 
O livro II da obra de Pedro José da Fonseca é dedicado ao Poema Dramático e o sen 

capitulo I pretende defini-lo enquanto «imitação de uma acção, introduzindo em cena e 

fazendo agir aqueles mesmos que imita». A imitação é constituída por quatro partes: a 

primeira consiste em que «o que imita ou é o mesmo poema ou o Poeta»; a segunda define a 

tragédia como imitação de uma acção ilustre, extraordinária e séria, por oposteão à comedta 

que imita uma acção comum. A terceira enumera os meios de que se serve e que sao: o 

número, o ritmo ou a dança, o dtscurso que é o verso e a harmonia que se mamfesta em 

Música.Fonseca considera que o discurso «é o meio mais essenciab,, porquanto os outros 

têm em Portugal pouco uso. A quarta exprime o modo pelo qual o Poeta imita e que constate 

em fazer agir as suas personagens (13). 

No capítulo II, quando reflecte sobre uma «definição e natureza da Fábula» é 

sobretudo o nome de Le Bossu que surge para se refutar a sua ideia de que por «composrçao 

das coisas» se entende a «mistura da ficção e da verdade» (14). Aliás, sempre valonzando a 

clareza, Fonseca propõe uma definição mais escorreita de Fábula, deixando claro que o factor 

moralizante é fundamental (15). Le Bossu é, mais adiante, ainda o autor que esclarece a 

leitura de Aristóteles quanto à natureza da acção na fábula: 

«(...) 
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O Poeta, segundo a doutrina de Aristóteles explicada pelo P.Bossu deve 

fingir uma acção geral e buscar depois na história ou nas fábulas conhecidas 

os nomes das pessoas a que a verdadeira ou verosimilmente haja sucedido 

tal acção, e pô-la então debaixo destes nomes; a qual desta sorte sendo na 

realidade fingida e inventada pelo Poeta, parece contudo tomada da histó

ria ou de alguma fábula mais antiga. (...)» (16) 

Mas Le Bossu não é só seguido para enquadrar a fábula numa acção vero símil. Pedro 

José da Fonseca admite resumir «a doutrina do P.Le Bossu tirada de Aristóteles no cap.9 e 

18 sobre o modo de formar uma fábula». Se acrescenta que acerca do mesmo quer 1er «o 

judicioso Luzan», sublinha que à doutrina de Le Bossu «não a deixaremos já mais de vista 

para nos servir de guia a respeito de quantos havemos de tratar»(17). 

Desta forma, segundo Le Bossu, o Poeta deve escolher a moralidade e encobri-la debaixo 

da alegoria da fábula. Depois de propor um plano de uma fábula, ter-se-á de examinar a 

acção a partir de quatro condições: ser universal, imitada, fingida e conter alegoricamente 

uma moral que instrui (18). Porém, a doutrina de Le Bossu é criticada por Fonseca que 

remete para o «Essai sur la Poésie Epique» de Voltaire: 

«(•••) 
O modo de formar uma fábula como quer o P.Le Bossu é na verdade 

muito regular e metódico, principalmente para as comédias; porém talvez 
que não assim para a tragédia e epopeia cujos assuntos se tomam da histó
ria e julgo que não é de todo evidente que os Poetas trágicos e épicos e a-
inda o mesmo Homero e Virgílio, como pretende o referido Le Bossu, ha
jam seguido este método na composição das suas tragédias e poemas. 

(.-)» (19) 

Em primeiro lugar, deverá o poeta recorrer à História já que conhece o fim moralizador 
que a tragédia persegue. Más, este modo chega a ser aprovado por Le Bossu, «liv.I, cap.14, 
concedendo que algumas vezes se pode praticar». É interessante notar que Fonseca admite 
que «não obstante tudo isto para maior clareza do que vamos explicar, seguiremos sempre o 
primeiro modo assinado pelo dito Le Bossu» e que consiste em inventar uma acção geral, 
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independente de qualquer particular, impor os nomes às pessoas e, por fim, formar os 

episódios (20). 
Na parte III, quando Pedro José da Fonseca considera «as condições da fábula e da 

unidade de acção» é ainda a Le Bossu, conforme explicita, que vai buscar o exemplo da 
acção da Eneida para a unidade da fábula: Eneas há-de ser reeleito e há-de fundar um 
Império sobre as ruínas de outro destruído. Este Príncipe há-de afirmar-se pelas armas e pela 
piedade contra os ímpios (21). No tocante à forma «como se pode corromper a unidade da 
acção por episódios irregulares de todos os modos», afiguram-se, nesta obra, ainda 
importantes as referências francesas, seja mais uma vez a Le Bossu (livro II, cap.8, com 
exemplos tirados da Thebaida de Staccio), como a Corneille e a D'Aubignac (22). 

Ao abordar a unidade de tempo, Fonseca remete para Dacier no sentido de evidenciar 

a perfeição das tragédias de Sófocles nesta matéria. Seguindo também de perto Corneille, no 

seu Disxoiu^mJaJiagédie, aconselha o Poeta a calar o tempo da acção, dando-se a 

conhecer a duração da fábula só quando houver absoluta necessidade. E mostrando pleno 

conhecimento da obra corneliana, observa: 

« ( - ) 
Assim Mr.Corneille querendo representar a morte de Pompeu, serviu-se 

do último dia da sua vida, porque não podia fazer outra coisa; porém no 
Cinna escolheu o dia que melhor lhe pareceu para a facilidade de ajuntar 
a conspiração de Cinna com a deliberação de Augusto a respeito do de
sígnio que este havia de deixar o Império (...)». (23) 

Mais adiante Corneille é igualmente o dramaturgo que melhor sabe preparar os incidentes, 

abrindo a cena o mais perto possível da catástrofe, em algumas peças importantes: 

« (...) Mr.Corneille também o pratica com muito engenho nos Horácios, 

no Cinna e em outras muitas tragédias.O theatro dos Horácios se abre 

um instante antes do combate e depois da escolha dos seis combatentes, 

logo que aparece são advertidos de tudo que já se achava determinado; 

e Cinna ià havia feito a sua conspiração antes da abertura do theatro a 

qual se faz imediata do sacrifício, que devia servir de pretexto à execu

ção. (...)» (24) 
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Com efeito, Corneille sabia fazer parecer natural o encadeamento de diversos incidentes 

num só dia, conseguindo com sucesso cumprir o preceito clássico. 
O tópico V do cap.II trata de uma outra exigência clássica, a da unidade de lugar que 

obriga a que a acção, já por si curta, ocorra num mesmo espaço, já que a verosimilhança não 
permitiria que os actores se dispersassem em caminhos dilatados. Mesmo que encontremos 
escrito que a «scena é, como nos antigos, em Aulide, em Eleusson, em Argos», como ensina 
D'Aubignac, isso não significa que os actores se movam em diversos espaços dessa cidade, 
mas «sim que toda a obra e enredo do drama, tanto o que se passa à vista dos espectadores, 
como fora dela, se trata naquele lugar, do qual, porém, o teatro ocupa a menor parte»(25). 
Neste mesmo passo da obra de D'Aubignac, o autor francês adverte quanto à forma de fazer 
a paixão de uma qualquer personagem por alguma relação, passando-se isto «em algum lugar 
imediato à cena, e fazê-la chegar ah como no fim da relação com algumas palavras que a dêm 
a conhecer (...)». Le Bossu é novamente referido para ilustrar a integridade da fábula, com 
exemplos da Odisseia (26) e quanto à «justa grandeza da fábula» e ao número de versos que 
se lhe pode dar, Fonseca defende o meio termo e compara os Franceses, «que tem reduzido 
as suas a mil e quinhentos versos», a Sófocles, Eurípedes, Esquilo que empregaram nas suas 
tragédias por volta de mil e seiscentos versos, e os Italianos, cuja opinião o autor crê dever 
seguir-se, que optam por dois mil, até dois mil e quinhentos versos, mas nunca três mil (27). 
Le Bossu dita ainda em Fonseca os seis modos da fábula ser verosímil: segundo a Teologia, a 
Moral, a Natureza, a Razão, a Experiência e a Opinião.Pela Teologia, a Deus tudo é possível, 
mesmo o que é contra natureza. Pela Moral, o verosímil é ainda mais necessário do que o 
verdadeiro.Respeitar a Natureza obriga a não inserir um javali no mar e não cometer, por 
exemplo, erros geográficos. A Razão implica que o Poeta não vise o extraordinário que será 
pouco crível e a Experiência não deverá contradizer o que o Poeta propõe. Quanto à 
Opinião, dever-se-á distinguir o que se afigura verosímil aos sábios e ao Povo. Valerá, neste 
caso, mais a pena ao Poeta desprezar a história e servir-se antes das fábulas, adequando-se ao 
que parece verdadeiro aos olhos do povo e desprezando a erudição e o conhecimento dos 

sábios (28). 
A propósito das formas como se pode fazer a agnição, Pedro José da Fonseca apresenta 

um exemplo de Eurípedes, a sua Tfigénia em Tauride, e acrescenta, em nota, que o segundo 
exemplo proposto por Aristóteles é tirado do Xereo de Sófocles, onde se faz o 
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reconhecimento pela voz da lançadeira de um tecelão.Conforme regista, Dacier considera 
«monstruoso dar voz em uma Tragédia a coisas inanimadas».No entanto, o autor corrige: 

« (...) porém Sófocles era muito judicioso para cair nestas extravagân-
cias.Este crítico facilmente sairia do seu assombro se lesse em Hygi-
no, que hospedando-se Progne em casa de Latuza, mulher de Lynce-
o, Rei de Trácia, sentira o estrépito que fazia a lançadeira de uma te-
celoa; e movida de curiosidade a quis ver, vindo a reconhecer na tal 
teceloa Filomena sua irmã, o que é provavelmente o argumento da 
referida tragédia de Sófocles. (...)» (29) 

Quando se trata de determinar «de quantos modos se pode formar o enredo ou nó da 
fábula», Le Bossu é novamente o orientador da resposta: ou se o tira do desígnio do herói da 
acção, do seu humor e paixões, ou se o tira da fábula ou do desígnio do mesmo Poeta, ou 
ainda formando de tal forma o nó que a sua solução se encontre nele mesmo disposta (30). A 
seguir, ao afirmar que o enredo ou nó da fábula geralmente compreende os quatro primeiros 
actos e, muitas vezes, uma grande parte do quinto, período em que a atenção do espectador 
sobre o destino do herói está suspensa, o autor refere-se às peças Ifigénia_ e Fedra_ de 
Racine, como exemplos em que o nó dura até à última cena.Este facto cria muito maior 
beleza e vivacidade na acção da peça e Racine é, nesta destreza, posto a par de Sófocles e de 
Eurípedes (31). Também o desenlace deve ser rápido, pois que é «um grande vício que a 
solução seja embaraçada e feita por longos circuitos», como o Ayax Furioso de Sófocles 
onde «numa longa disputa de quatrocentos e trinta versos se trata o modo de o sepultar», 
supérflua e friamente, como observa Fonseca, que recusa, em nota, a defesa que o Abade 
d-Aubignac faz de Sófocles neste particular, replicando que «nada é bastante para o poder 

devidamente justificar» (32). 
Em matéria de costumes, Pedro José da Fonseca bebe imensamente nos preceitos 

aristotélicos, introduzindo a «Bondade, Conveniência, Semelhança e Igualdade» nos 
costumes poéticos.Essa «Bondade» consistiria num investimento moral do carácter que havia 
de obrigar a que mesmo uma personagem colérica, a par das acções essenciais, mostrasse 
outras virtudes humanas. Sendo esta a interpretação mais corrente da orientação aristotélica 
sobre a questão, Fonseca dá, no entanto, conta de uma certa polémica quanto a estas noções: 
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Este é o sentido em que comumente se entendeu Aristóteles, até que 
o Corneille o tomou por bondade de costumes, um caracter brilhante 
e elevado de algum hábito ou virtuoso ou mau, segundo o que é pró
prio ou conveniente à pessoa que se introduz; mas esta interpretação 
foi geralmente reprovada e o Dacier em particular a refuta.O Le Bossu 
depois e o mesmo Dacier estabeleceram que a bondade de costumes de 
que o Filósofo falava não era uma bondade moral mas simplesmente po
ética, a qual consistia em descobrir aos leitores pelos discursos e acções 
de personagens que entram e falam em um poema, as suas inclinações e 
resoluções futuras.Esta opinião tem tido um grande séquito (...)». (33) 

Na verdade, o autor português apresenta objecções, por sua vez, à leitura de Le Bossu e 

de Dacier, considerando que Aristóteles não fala senão da tal bondade moral que seria o 

fundamento da morigeração de costumes dos homens. Se a moral dos poemas não fosse boa, 

não lhes inspiraria o amor da virtude e se «a cada passo se encontram no poema dramático e 

épico personagens de estragados costumes, assim é, porém só a fim de causarem horror, 

expostos os vícios com toda a sua fealdade» (34). 

Quanto à semelhança de costumes entendida enquanto respeito pelo que achamos 

segundo a invenção dos outros, na história ou na fábula, a partir da informação de Dacier, e 

pela referência que Fonseca nos oferece, não só Esquilo, Virgílio e Séneca desrespeitam este 

princípio. Corneille e Racine juntam-se, neste aspecto, aos Antigos: 

«(.. .) 

Também Corneille não observa semelhança de costumes, fazendo que Age-
silaó e Lisandro sejam uns prolixos faladores, ao mesmo tempo que a histó
ria nos assegura que os Lacedemónios falavam pouco.Racine representando 
os seus heróis namorados lhes dá paixões alheias daquelas que segundo a his
tória neles houve. Alexandre muitas vezes não parece o conquistador da Asia 
e Tito, chorando como uma mulher, é bem diferente do grande Tito que por 
suas raras virtudes fez as delícias do género humano. (...)» (35) 
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Muitas vezes pecam os poetas oontra a semeffiança de eostumes para preservar a sua 

conveniência, como o fez C o r n * no seu H U f e pois suprimiu a avareza de Maunco 

poueo própria de um prmcipe, sem contudo me atribuir generosidade, como sena deslavei. 

Por isto observa o autor dos E t a e r ^ P ^ f a , ComeUle foi louvado por Le Bossu que, 

oo entanto, aconseUta que tais personagens não sejam escomidas pelos poetas, já que nao se 

prestam ao respeito pelas mesmas semelhança e conveniens (36). 
No que respeita à igualdade de costumes, Fonseca diverge de Aristóteles e de Dacer 

que censuram o Eurípedes da B i g i m ^ » , não tomando o autor grego como exemplo 
de atentado contra esse preceito por «ser nesta parte menos justa a condenação do referido 
L a » Porém se se afasta de Dacer, aproxima-se de nma outra frequente référença 
francesa, a de Brumov, em «Notes sur M g é B f c ^ A ^ (Act.5, scen.4» (37). 

A propósito dos sentimentos com que o Poeta deve revestir os costumes, exetando s 

pab.es como a piedade, a cólera, o temor, dever, esse Poeta, tal como o orador apren e a 

Retórica o decoro e a noção de afectos, só que ao contrário do Orador, devera o Poeta 

ocultar a sua arte, conforme Corneille sustenta no seu ffisço^surJaTrageme: 

' Há porém esta diferença entre o Poeta dramático e o Orador «fiz Mr.ComeUle) 

que este tem plena uberdade para ostentar a sua arte e fazer dela alardo e o ontro 

deve com cuidado ocultá-la, pois não é ele jamais o que fala, nem são Oradores 

os que ele faz falar. (...)» (38) 

Também para a formulação de sentenças, segnndo os ensinamentos de Le Bossue 
DAubignac, é conveniente qne se não enuncie a instrução mora, universabnent^ ma 
! p L L acção em causa ou transmitindo-a através de uma figuza, exprnmndo-a breve e 
p l l m e n t e . » tragédia, a sentença decorrerá naturalmente da acção e há . e = 

paixões. Na epopeia deverá fluir do discurso parcimoniosamente, sem que o P o e t a ^ 
de Filósofo ensinando manifestamente a moraLPedro José da Fonseca ctta Le Bossu para 
confirmar esta necessidade de naturalidade e de directa articulação da sentença com a acção: 

«( . . . ) 
Além de que ( diz o Le Bossu) as pessoas graves inventam o que di
zem segnndo as ocasiões: assim as snas sentenças são reflexões sábias 
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ou judiciosas que lhes devem ser inspiradas pelos objectos presentes: e 
é coisa rara que os objectos presentes inspirem este género de pensa

mentos gerais a pessoas apaixonadas e aferradas ao seu interesse. (...)»> (39) 

O autor dos B ^ e M O ^ ^ •*■*« «P*""* ^ * " " P 0 * " ° " * " " 
«Narrações dramáticas» resume o essencial das doutrinas do Abade dAnbtgnac e do PXe 
Bossu, remetendo, alias, para a lettura do livro 4 e do Irvro 6, respectivamente de c a « 

n o senttdo de completar com detalhe o que so s u m — e apresenta aqm das 

t eo r i a s (40). Assún, são dots os modos de discurso narrativo no drama, ou de cotsa 
c e d i s antes da abertura do teatro ou de coisas passadas atras dos bastrdores, depms 

aberto o teatro. As narrações do primeiro modo costumamse fazer ou no nuao ou no to 
T L para fundar o segtnmento da acção, ora para servtr à catástrofe. As que se fazem 
por vezes no me,o da acção não deverão pôr a descoberto o desenlace ou dentar pouco 
Legíveis os primehos actos. O segundo modo das nazrações deve acompanhar a evoh, 
dos L s , não revelando o que os prmcipais actores podem manifestar em cena e omttmdo 

o s s ,n *  hnportarhes. As narrações podem ser feitas ou s e g m e n t e , como 
Lntece com n»,or uequéncia, para servir de fundamento ã acção cu de « *   £ £ 

o u com interrupções, o que é mais artificioso, tratando do mesmo facto m drv. o 

ffiomentos e através, por vezes, de pessoas diversa, Hã também narrações pancas f n 
por uma pessoa apaixonada e estas são privilegiadas no tea.ro e necessanas quando o ^ 
esta jã inlmado do facto e a narração se faz sõ em atenção aos espectadores, evtdencrando 
o pranto numa grande desgraça ou a alegria numa qualquer febcdade. 

Para serem boas e verosímeis as narrações dramãricas deverão satisfazer sets extgenca, 
quem narra háde saber as coisas a referir e ter morivo para as coutar, assim como quem ouve 
ZZ eTrazões para as ouvir; esta narração deve ser portadora de elementos facets de reter 

, I d r i , elas narrações não deverão ser fastidtosas, nem por serem e x c — 
L g a s nem por conterem detalhes supérfluos e sem força; estas narrações drngemse a 
pessoa directamente envolvidas e convenientes, jâ que sõ asshn se delettara o audrtono; as 

l ações deverão ser feitas em lugar prõprio e verosimfl para tal, asshn como em temn* 
verosímil (41). Quanto ã c o n v e r s a de lugar, no ponto V, o autor apresenta a peça Ç « 
de Corneille como exemplo de inverosimilhança flagrante: 

« (...) Mr.Comeille não observa isto pois faz que Cinna conte a Emi
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lia todas as circunstâncias de uma grande conspiração contra Augus

to no mesmo lugar em que o Augusto tem com seus dois validos um 

conselho de confidência. (...)» (42) 

D'Aubignac recusa também as deliberações como a de Augusto em Cima, em que este 

decide se há-de deixar ou não o império, porquanto só se devem impor em cena pela 

grandeza da matéria a deliberar, pela urgência e necessidade, e os discursos, breves, hão-de 

ser interrompidos pelos ontros interlocutores e a sna ligação com os factos que sucedemha-

- de ser intensa para suscitar o envolvimento dos espectadores (43) 

Segundo D'Aubignac, ainda, os discnrsos patéticos ou afectuosos convêm ao teatro 

mediante certas condições. A primeira exige qne o motivo da paixão há-de ser, ou pelo 

me»„s parecer verdadeiro.Em segundo lugar, este motivo há-de ser racional, excepto nas 

paixões, e depois, ainda há-de ser também justo.A quarta condição obriga os chscursos 

patéticos a serem necessários, isto é, «fundados sobre motivos sensíveis a todo o teatro», se 

uão retiram força e pertinência a cenas ulteriores. A este propósito reflecte o autor que 

continua a seguir a leitura de D'Aubignac: 

« (•••) 
No Horácio de Corneille o discurso de Valério no Acto V e mut.1 e 

frio pois que no curso da obra não se havia conhecido nele um tão gran

de amor por Camila, nem tal empenho para a conseguir que os especta

dores desejassem saber o que ele pensaria ou executaria depois dela mor

ta (...)». (44) 

Sobre as paixões, esta Poética afirma que os criadores deverão conformar-se com os 

sentimentos dos espectadores para que a sua recepção seja sensível e uma paixão prrncrptada 

„ão deve ser abandonada mas sim conduzida ao auge graduaímente, respettando os 

movimentos da natureza e a qualidade do que é dito. (45). 
D-Aubignac ensina igualmente ainda que «se a poesia é o império das figuras, o teatro e 

o seu trono», porque o actor transmite ao espectador senthnentos que este não tem. So as 
grandes figuras convêm à tragédia e a apóstrofe a uma pessoa ausente como a uma qualquer 
vfrtude não deve ser frequente e só deve ser feita com muita brevidade perante um ret ou 
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pessoa de respeito.A prosopopeia será quase sempre de evitar, enquanto que a noma, a 
exelamação, a hipérbole, a interrogação, a imprecação são geralmente eonvementes (46). 

O episódio não deve ser earregado de muitos incidentes; Fonseca, neste parttcular, 
remete para «o P.Catrou em várias dissertações» uo sentido de oferecer exemplos ilustres de 
autores que souberam evitar a profusão de incidentes, como Homero na Ilíada, Virgílio, ou 
atada Sôfoeles que, no seu Édipo, soube articulálos sem artificio. Mais uma vez D' Aub.gnac 
orienta o autor no princípio de que «é preciso que os incidentes sejam preparados para que a 
acção seja verosímil». Dido acolhe bem Eneias, na Eneida, mas esta rainha havia já mandado 
pintar num templo toda a guerra de Tróia e Eneias já ali estava retratado, combatendo contra 
os Gregos (47). A ideia de que se pode precipita, os incidentes, fazendoos suceder mats 
aceleradamente do que o que seria natural, já que a acção se representa em três curtas horas, 
foi acolhida conforme Pedro José da Fonseca explicita, no Di^omJurJaTragedje de 
Corneille. No entanto, o autor não recebe a lição passivamente e comentaa com reservas: 

« ( • • ■ ) 

O Corneille ensinou ser lícito fazêlo assim e ele mesmo o praticou em 
muitas das suas tragédias: outros alegam muitos exemplos dos antigos que 
assim o executaramMas como nem todos estes exemplos são seguros, nem 
atada que o fossem, deveriam prevalecer contra a razão que nos está dizen

do que deste modo ficaria inverosímil e incrível a representação, a qual não 
produziria aquele efeito para que foi instituída (...) ». (48) 

É mais uma vez D'Aubignac quem define o «Coro» nos mmmmM^ém enquanto 

«tropa de actores que representa o congresso dos que se haviam achado ou vaostatamente 

se podiam ou deviam achar no lugar em que se passou a acção exposta sobre a cena»(49). 

Segundo nota de Dacier, só o coro funda toda a verosimilhança da tragédia porquanto a sua 

acção deve ser pública e visível, assistida por muita gente interessada (50). 
Dacier prefere a divisão grega dos dramas feita pelo ooro, no entanto, conforme observa 

Fonseca, foi a divisão latina por actos que prevaleceu. DAubignac afirma que a divisão dos 
actos não se determtaa pelo número de páginas ou versos, mas pela natureza da acção para 

que o corte não seja violento (51). 
Se DAubignac propõe vários significados para «cena», o autor adopta a definição de 

Donato aplicada à nova comédia e para sustentar que um acto nem deve ter uma só cena, 
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nem deve ter muitas, evitando, por um lado, a monotonia e apagando, por outro lado, a 

confusão, remete, em nota, para a « M É n o J O L d e d ^ ^ tomo VIII, 

pg.188 e seguinte» (52). É também D^Aubignac que propõe quatro formas de ligar umas 

cenas às outras de forma a obter uma perfeita união com a acção principal: por Presença, por 

Indagação, por Fama e por Tempo (53). Quanto à mudança de cena, através da mudança de 

decoração no curso do drama por meio dos bastidores, apesar da defesa de muitos actores 

que vêm neste processo um meio de preservar a unidade de lugar, D̂  Aubignac em 2.6., como 

cita Pedro José da Fonseca, jocosamente observa: 

«(...) 
Que estes bastidores só eram bons para que embrulhados neles se apole-
assem tanto os que os inventam como os que os aprovam (...)» (54) 

No que concerne aos monólogos, D'Aubignac é também o grande legislador que 

estabelece os critérios distintivos dos bons e dos maus: o monólogo nunca deve servir para 

informar os espectadores, mas deve decorrer espontaneamente da acção, como para «o 

desafogo de alguma impetuosa paixão»; quando alguém fala sozinho, fala baixo e só se 

justifica um monólogo em voz alta quando ele decorre de «algum violento afecto»; a 

verosimilhança deve regular os monólogos que, assim, se deverão inscrever no espaço e no 

tempo próprios e com «cores racionáveis» (55). Ainda de acordo com o mesmo D̂  Aubignac, 

há três espécies de falas «à parte» e as três devem procurar ser suportáveis, já nao 

completamente verosímeis, sendo muito breves, sobretudo se os dois actores se estão vendo 

um ao outro em cena. Estes «à partes» devem escolher o momento próprio para interromper 

um discurso de outro actor, a menos que este mostre espanto por um murmurar entre dentes 

de outro actor, sem nada ter entendido (56). 
As estâncias, isto é, «os versos em que algumas vezes se exprimem os Actores, os 

quais são tecidos com algum metro diferente do ordinário (...)», só são admissíveis, na 
opinião do autor de mementos_d^P^éJÍça, quando uma princesa é poetisa, quando os deuses 
falam em oráculo ou quando um personagem tem o perfil de improvisador, caso contrario 
serão sempre viciosas. Porém, Pedro José da Fonseca não deixa de registar, em nota, a 
opinião de Corneille, fazendo prevalecer sobre ele a autoridade de D̂  Aubignac: 

« (I) Mr.Corneille no exame da sua Andrómeda tom.4 admite as es-
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tâncias com muito maior Uberdade; mas as suas opuuões uos nao pa

recem tão bem estabelecidas como as que seguimos, ainda que nelas 

haja muitas coisas dignas de se saberem». (57) 

Aliás, no tópico seguinte, o que aborda as personagens, Pedro José da Fonseca 

aconselha a que que as tragédias não contenham «personagens ociosas, como a Infanta no 

CMde Corneille», pois estas «mais parecem espectadores da fábula do que actores». Apesar 

d e admitir a importância das confidentes, sublinha que será de evitar empregá-las por tndo e 

por nada, com pouca verosinfilhança, quando essa necessidade menor sé manifesta «com a 

afectação da arte a pobreza que o compositor tem de outros melhores meios, o que pnva o 

poeta de grande parte do louvor que de outro modo lhe fora devido». Estas reservas a 

Corneille lembram os «sentimentos de l'Académie sur le Cid», no tom moderado com que 

avaliam a destreza do dramaturgo fiancês (58). 
É do Sffiumento He Andrómeda que Fonseca vai retirar a noção de que uma mesma 

personagem não deve aparecer no mesmo acto com muita frequência, remetendo á 
semelhança do próprio Corneille, para Donato que «pretende que em todo o curso do drama 
o que houver saldo cinco vezes, não deve tomar a fazê-lo mais nenhuma» (59). Contudo, 
logo adiante, Pierre Corneille é mais uma vez criticado por recorrer a notas que suprem o que 
os versos não dizem, no que respeita a decoração do teatro, ao lugar, ao tempo, vesttdos ou 
gestos.Comeille, na sua « Andlffineda», não sabe pôr os seus actores a manifestarem por 
palavras ou acções estas circunstâncias essenciais à representação: 

«(...) 

O contrário é uma estranha falta, como a de Corneille que nao diz uma 
só palavra nos versos, pela qual indique o palácio que serve de decoração 
da cena do primeiro acto ou do templo, que faz a do quarto na ArAome-
da, sendo preciso recorrer à explicação impressa no frontispício de cada 
acto para se alcançar disto alguma inteligência. (...)» (60) 

No livro m, Pedro José da Fonseca, depois de lamentar que Portugal tenha só em 
Ferreira um lance de boa tragédia, ao contrário de «todas as nações polidas que se jactam 
venturosamente da posse de alguns famosos trágicos que as enobrecem,» (61), fimdamenta-se 
na Poética aristotélica para expficar a sua definição de tragédia (62). Quando trata o modo de 
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excitar as paix5es trágicas, o autor pnvnegta a tragéd.a que apresenta U m a mm 

emoc10nante relato das o c o r r i a s , capaz de suscitar comparo e terror. Porem mutto 
ciosamente, Fonseca totna o partido, mais restnto, dos que não vem em Anstote es ™ 
necessária p r o t ã o do sangue em cena, ressalvando que as «mortes que forem fettas com 

causarão desagrado e horror à humanidade» (63). D' Aubignac encontra-se entre os autores 

ilustres que entenderam mal o preceito antigo, conforme se pode 1er nesta obra: 

« (I) Muitos, ou para melhor dizer, a maior parte dos Interpretes de 
Aristóteles, querem que nunca se deve ensanguentar o teatro, nem 
fazer públicas as mortes; mas isto é inteiramente oposto ao texto do 
Filósofo que não deixa a menor dúvida em contrário, como mostra 
Paulo Beni Poet. Arist. part.63. pg.63. pg.77 a não se lhe dar algum 
sentido arrastado e violento.Não há dúvida que os três Principes da 
Tragédia Grega foram moderados em o fazer e que os exemplos que 
deles trazem o Nisieli vol.3 Progin.l 18 e o Abade d̂  Aubignac 1.3 
cap.4 são falsos e mal entendidos (...)». (64) 

De entre as qualidades que o protagonista deve ter, Fonseca crê que apesar de a acção 
aa tragédia poder não ser histórica, os nomes do protagonista e de outras personagens mats 
Z L event ser mais verdadenos, pois, asshn, este pormenor confere tam*m 
t i d e à acção e é, aiias, pouco verosímil que tais príncipes sejam desconhectdos 

" I m a ^ s o a vcdadeha e um fundo fhstórico na f « a , o Poeta hã-de consegmr 
L er o espectador com as desgraças que passarão por totahnen.e autentteas. Em nota^ 
Fonseca chama a atenção para o facto de Aristóteles admitir alguns «argumentos tragtcos em 

1 nomes Juntamente com a acção sejam hngtdos» e ohserva que «Mr.Voha.re snstenta 

::: „ « u a — , —>, N0 ̂  „* ^ v*»-
exactamente os argumentos aristotélicos que se afiguram, nesta matena, fragets 

C0Dte t ~ «meios de que se hã-de preceder a decadência do Protagomsta», segumdo 

Aristóteles esta Poética aconselha que sejam «inhnigos, amigos ou pessoas indiferentes» a 

7 ^ : P-gonista para a mfehcidade e mdtca os quatro modos mats eficentes de a 

t o mar «mais terrivel e digna de compaixão»: primeiro, escohtendo uma personagem que 
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comece o outro e em sabendo o mal que lhe faz, de propósito lho motiva; segundo, fazendo 

mal a alguém que não conhece, mas tomando depois conhecimento dessa pessoa e ficando 

pesaroso; em terce.ro lugar, ao executar uma acção atroz contra outro desconheedo, pouco 

tempo antes de a executar, vem a conhecer essa pessoa e suspende essa acção; por úlfmo, 

quando em pleno reconhecimento da pessoa se lhe procura a mina ou a morte, não chegando, 

no entanto, a consumar nada (67). 
Pedro José da Fonseca oonsidera que este último modo é o mais vicioso e, logo a 

seguir aquele que mais convém evitar é o primeiro. O segtmdo modo é melhor do que o 
primeno, apesar de ter mais paixão do que aquele. O segtmdo é melhor do qne o prunetro e o 
último, porque contém a ignorância daquele que comete o crime e tem todas as vantagens da 
paixão O autor de HementosJaPoétíca salienta, em nota, que Daeier, como «grande parte 
dos comentadores de Aristóteles», «afirma que ele só antepõe o terceiro modo a todos os 
outros», o que parece, segtmdo crê, não ser completamente assim, pois qne este era tao 
somente «o qne prevalecia e estava mais bem estabelecido no seu tempo por causa do man 

gosto do vulgo de Atenas (...) ». (68) 
Cortado Fonseca não deixa de sublinhar que é o terceiro modo que mais corresponde 

aos desejos dos espectadores qne ficam encantados por verem que um parente ou amrgo, 

depois de tanto temor, decide evitar uma tão grande infelicidade iminente. A este respetto, 

mais uma vez, Corneille é criticado e desta feita pela «extravagância» que Dacter 

veementemente reprova: 

« (I) Mr.Corneffle segue sobre este ponto coisas bem extravagantes e opos

tas às sobreditas; porém Mr.Dacier as refuta nervosamente na nota 22 ao 

cap.XV da Poética de Aristóteles.» (69) 

Portanto, o dramaturgo francês afignra-se irregular, não só nestes modos, como, mais 
adrante na correspondência de personagens próprias da tragédia e da comédta.Contra 
qualquer preceito aristotélico, Corneille defende que a comédta se deve ocupar dos rets e das 
suas acções, «contacto qne estas não sejam mais do ,ue alguns simples interesses de estado 
ou enredos de amor». Asstm, a comédra não se hmrtaria ao retrato dos homens menos úustres 
e entraria nos domínios nobres da tragédia, passando a designar-se particularmente de 
«comédia heróica» (70). Também a comédta escrita em prosa é sentida como -regular e 
pobre dado que «a comédia é um verdadeiro poema». A este propósito, Pedro José da 
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Fonseca refere-se aos modernos que escrevem comédias em prosa, quando a prosa só é 

tolerável em composições menores: 

Muitos Poetas modernos escreveram em prosa as suas comédias, per

suadidos que só assim se imitava naturalmente o falar popular; mas isto só 

se poderá tolerar em algumas pequenas obras como farsas e entremezes: e 

os mesmos modernos de maior nome só em semelhantes composições se ser

viram da prosa, pois logo que ou tratavam acções mais sérias ou faziam fa

lar pessoas mais importantes, sempre então usaram do verso: e na verdade o 

Misantropo, o Tartufo, as Mulheres sabias, o Jogador, o Filosofo casado, 

comédias Francesa de Molière e Regnard perderiam muito do seu valor a 

serem escritas em prosa. (...)» (71) 

De facto estas notáveis comédias de Molière e de Regnard confirmavam a importância 

do verso para a comédia de qualidade, aquela em que o riso é «nobre», conforme sahenta 

Fonseca e não desagrada às pessoas polidas com «equívocos indecentes, alusões frias, 

muitas vezes obscenas e sórdidas, coisas igualmente detestadas do decoro e de Religião»(72). 

Quanto à catástrofe, a comédia obriga a que a mudança seja para um êxito feliz, ao 

contrário do que o Abade d^Aubignac sustenta e que Fonseca considera «indubitavelmente 

falso» justificando-se mais uma vez com uma dada interpretação que Dacier faz do texto 

aristotélico (73). Desta forma, a comédia não deve suscitar tristeza, mas deve alegrar o 

público e purgar-lhe os defeitos pelo riso. Neste pormenor, Molière não podia deixar de ser 

criticado pelo seu sorriso reflexivo, ao referir-se a T^Msanthrope: 

« (...) Esta é a causa por que desagrada aos críticos o Misantropo de Molière, 

deixando os espectadores magoados a respeito das misérias do infeliz Alces-

tes. (...)» (74) 

Mas se o desencantado da mais elementar forma de sociabilidade existe em todos os 

países e é de todos os tempos, da mesma forma que «sempre houveram, como sempre 

haverão mancebos desvanecidos, inconstantes e libertinos, criados enganadores e menttfosos, 

velhos avaros e impertinentes, ricos orgulhosos e insolentes», o certo é que «os caracteres 
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particulares» variam de terra para terra e de época para época. Portanto, uma mesma paixão 

toma expressões diferentes, consoante surja em Roma, Paris ou Lisboa (75). Assim sendo, ha 

peças que seriam incompreensíveis em Portugal, porque referem circunstâncias específicas 

que não são as nacionais: 

« (...) OAntiguano de Goldoni em Portugal, as Pj^çjo^ndiçuias e as 
Mujhej^abias de Molière em Inglaterra ou Holanda divertiram muito 

pouco os espectadores. 
Esta variedade de caracteres particulares pode considerar-se mais 

miudamente não só pela desproporção que há nos usos e costumes de di

versas Cidades e nos destas aos da Corte, mas ainda de uma sociedade à 

outra sociedade, de um homem a outro homem.Daqui nasce então o ca

racter dominante na comedia, como o Misantropo, o Glorioso, o Joga, 

dor (...)». (76) 

Na verdade, por exemplo, a «Préciosité», com a sua afectação algo emancipada e as 
suas luzes sedutoras é uma realidade francesa com equivalência difícil no Portugal de 
Setecentos em que as mulheres quase só saíam para casar, longe de poderem extravasar os 
espartilhos desse tempo em que a Marquesa de Morna, no seu cativeiro bem concreto, mal 

teria uma interlocutora feminina. 
Para além desta particularidade nacional a ter em consideração, o criador deve evitar 

as «extremidades viciosas» de carácter, quando, ainda que com uma certa legitimidade, 

procura «carregar os caracteres para os fazer mars ridículos». Deste modo, Molière e 

censurado por pintar o seu avarento com cores que ultrapassam «os limites da natureza e 

desfiguram a verdade»: 

« (I) Não obstante o exemplo de Plauto em que lemos cedo teriam, julgo con
tra Molière que um avarento a não ser totalmente louco, não chega jamais a 
querer procurar a terceira mão da pessoa que suspeita havê-lo roubado. 

Mr. Fénelon, Lettre sur V éloquence etc » (77) 

Fénelon contribui para construir a reputação de exagero muitas vezes atribuída ao eminente 
comediógrafo francês, genial sobretudo pelo cunho de subjectividade com que retnterpreta as 
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regras clássicas e as subverte, e o que é mais, cultivando a mesma Uberdade nas ideias e nos 

comportamentos. Jean-Baptiste Poquelin fecha com chave de ouro, desdenhado mas sempre 

polido, esta Poética que, como o próprio Manuel de Figueiredo confessou, o teria dispensado 

de se alongar nos seus Prólogos. Portugal deveria, no seu futuro dramático, seguir todos estes 

preceitos franceses, mas sem as explosões poéticas, muito menos morais, do autor de Dom 

Juan. 
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NOTAS: 

m FONSECA Pedro José da, E J s M P ^ A J ^ t a i i * * ^ ^ 
(1) FONbbCA, r ea ro JUSC ua, . , n áa inas Desde logo, neste 

Dacier e o seu prefácio à Poética aristotélica, Voltam, e o seu prefacio a Édipo, Fleury 

la Méthode- des Etudes. 

m Mero, « t a . p. ,3. A es,e proposiio, iambem Horácio e Ferreira * eivados « . M - e na segmnie. 

(3) Idem, ibldemj.18. Aqu. Rapin é apresentado como um «sábio moderno». 

(4) Idem, ibidem, pp. 19-20. 

(9) Idem. ibidem. Dacier surge na página 21, Fénelon ua página 23 e Le Bossu na 24. 

„ idem, M ^ O capiruio ,„, ,Oa imiia.0 Podiica» inclui P , 2 « S £ £ £ ^ ^ 

poéticas excelentes. 

( 7 ) M em U » cap , , , 3 , «Veia-se Muraiori Pe,Poes. mm., c a p , , e Fénelon na Cana a Acaderma 

Francesa p.318.» 

v nn 34 35 Fénelon cita também a Poética horaciana para valorizar a ordem do 

isso, da verosirnilhança e conveniência. A este respeito, o autor cita Horácio. 

V n 39 Do Père Rapin cita-se «P^ex^nMaJ^eUk.A par, surge novamente Ferreira 

Arte que se deverá juntar ao génio do poeta. 

( 1 0 ) Idem, « * * ca,V, , 4 1 . Estas «palavras estrangeiras serram em grande parte, na r metade do século 

XVIII em Portugal, palavras francesas. Estas devram ser absolutamente evitadas. 

t . o autor cita Cícero mas também Quintiliano e Horácio.Quando Fonseca 
(11, Idem, ibidem , 4 3 . A este resperto o utor c ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aconselha a escrever sem «pressa e precipitação», pp.46-47, cita Horac 

dizer que o vulgo aplaude sobretudo os medíocres. 
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(12) Idem, ibidem, p.49. Estes poetas que oferecem veneno em cálices de ouro são expulsos da Republica de 

Platão.Horácio e Bernardes, pp. 50-51, aconselham os poetas a dar ouvidos aos amigos que censuram, mais do 

que aos bajuladores palacianos. 

(13) Idem, ibidem. Livro II, cap.I, pp. 53-54. Na página 54, Fonseca define ainda «poeta dramático», 
distinguindo-o do épico. Na página 55, divide o poema dramático em duas partes.As de qualidade são seis: a 
Fábula, os Costumes, a Sentença, a Dicção, a Musica e a Decoração.As de quantidade são: Prólogo, Episódio, 

Êxodo e Coro. 
Quanto às Decorações, Máquinas e Espectáculo que Fonseca diz ter mais a ver com os Poetas, o autor 

remete para o francês D'Aubignac e para a sua «Prática do Teatro liv 4 c,8», na página 55. 

(14) IDEM ibidem. Livro II, cap.II, p.56. Na página 57, também remete para Le Bossu no sentido de apoiar a 

sua enumeração das partes essenciais de qualquer fábula. Na página 56, Dacier aparece a advertir contra essa 

falsa definição de «composição das coisas». 

(15) IDEM ibidem. Livro II, cap.II, p.56: «A Fábula é um discurso inventado para formar os costumes por meio 

de instruções disfarçadas debaixo da alegoria de umas acções.» 

(16) Idem, ibidem, Livro II, cap.II, p.58. 

(17) Idem, ibidem, Livro II, cap.II, pp. 61-62. 

(18) Idem, ibidem. Livro II, cap.II, pp. 61-62, onde se propõe diversos exemplos de fábulas no respeito do 

racional e do verosímil e em que a acção se disfarça com a verdade da história, tudo conforme a doutrina de P.Le 

Bossu. 

(19) Idem, ibidem. Livro II, cap.II, p.62, onde Fonseca completa o reparo: «A razão é porque nas tragédias já 
está estabelecido o ponto da moral e a sua própria instrução que é emendar as paixões, especialmente a 
compaixão e o temor, e assim será ocioso que o Poeta principie a formar a sua fábula pela instrução moral, 
sabendo que esta há-de ser sempre a mesma em todas as tragédias.» Na página 63, conclui: « (...) antes pelo 
contrário é muito mais fácil e natural que visto que o Poeta já sabe fixamente o ponto da moral que requer a 
instituição e fim da tragédia recorra primeiro à história e busque nela um sucesso adaptado à tragédia.» 

(20) Idem, ibidem. Livro II, cap.II, p.64. 

(21) Idem, ibidem. Livro II, cap.II, p.65. Os detalhes sobre esta fábula são desenvolvidos nas páginas 65, 66 e 

67. 

(22) Idem, ibidemXivro II,cap.II, p.67. Fonseca refere-se igualmente a Lúsan « ( Liv.3 cap.5) e a Quadrio 

«(delia Storia e delia Ragione d-pgni Poesia, tom.l, liv.l, dist.4 cap.I partial.)». 
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(23) Idem, ibidem, Livro II, cap.II, p.69. 

(24) Idem, ibidem, Livro II, capítulo II, p.70. Na página 71 continua a aconselhar que os incidentes se juntem 
num mesmo dia, mas de forma natural e articulada. E submetendo-se ainda à autoridade de D' Aubignac, «2.7.», 
Fonseca nota que não se deve «ajuntar os tempos de diversos incidentes com tanta precipitação, como nas 
Suplicantes de Plauto, nos Captivos de Plauto e alguns outros dramas antigos.» 

(25) Idem, ibidem, Livro II, cap.II, p.73. Ao lado das frases, Fonseca põe a referência «D'Aubignac 2.6.». Este 

tópico «D'Aubignac.2.6.» surge novamente, p.77, para orientar o modo de «fazer brilhar a paixão de qualquer 

personagem por alguma relação que o auditório houver já conhecido e que sem desagrado seu se lhe não pode 

repetir (...) ». 

(26) Idem, ibidem, Livro II, cap.II, p.80. Com a referência de «Le Bossu 2.11.» pode-se 1er: «Não é menor a falta 
cometida no tocante ao mero da referida acção, intioduzindo-lhe a história de Hypsipyle. Esta relação, como 
independente da acção Thebana, nem supõe coisa alguma antes de si, nem a requer depois e por conseguinte não 
é meio, nem alguma outra parte da contenda dos dois irmãos, ou da acção do poema.» 

(27) Idem ibidem, Livro II, cap.II, p.83: «Sófocles e Eurípedes, à imitação do Agamemnon de Esquilo, 

empregaram nas suas tragédias pouco mais ou menos de mil e seiscentos versos. Os Franceses tem reduzido as 

suas a mil e quinhentos, os Italianos, cujo verso é mais agradável ao recitar, lhe determinam dois mil e talvez, 

dizem eles, se poderão tolerar dois mil e quinhentos, mas nunca três mil. Nós poderemos com bons fundamentos 

abraçar a opinião dos Italianos.» 

(28) Idem, ibidem,Livro II, pp. 85 - 88. A referência a «Le Bossu 3.7.» surge na página 85. Dacier é novamente 

referida em nota I, p.86, «sobre a Poet, de Arist. c.26.n.8» a propósito de um erro geográfico em Lucano. 

(29) Idem, ibidem, Livro II, cap. II, p.93 em Nota (I). Ainda a respeito da agnição, na página 95 do mesmo 
Capítulo Fonseca nota que «esta deve nascer da acção e dos incidentes, sendo um meio, e não a mesma acção ou 
o seu fim» Acrescenta que isto acontece na Eleçtra_de Sófocles e na Ifigérr^mjauride, de Eurípedes, e o 
contrário no Heraclio de Corneille. Contudo, não desenvolve mais a questão e não reflecte sobre esta obra do 

dramaturgo francês. 
Acerca do que são episódios e acções, Fonseca expõe o essencial de Aristóteles sobre a questão, 

pp.99- 100, e observa que Dacier nas «notas a estes capítulos e o P.Le Bossu em 2.6. a explicaram com a maior 

pontualidade e clareza».No entanto, Fonseca não desenvolve essas explicações. 

(30) Idem ibidem, livr.II, cap.II, Ponto XH, pp.101-102. Na página 103, a propósito da variedade de obstáculos 

que formam o nó da fábula, remete ainda para a Poética aristotélica e precisamente para os comentários de 

Dacier. 
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(31) Idem, ibidem, livro II, cap.II, .XII, p. 104. 

(32) Idem.ibidem, livro II, cap.II, .15, p. 107:« Nota (2): O Abade D-Aubignac defende Sófocles, mas nada é 

bastante para o poder devidamente justificar.» 

(33) Idem, ibidem, livro II, cap.ffl, p . l l l . Nesta página e na seguinte, Fonseca apresenta objecções à 

interpretação de Le Bossu e de Dacier: « (...) porém o texto do Filósofo de nenhuma sorte se pode entender como 

pretendem os dois referidos críticos. (...).Além de que é certo que ele aqui só fala das qualidades morais, pois 

querendo explicar o que entende por bons costumes, acrescenta que eles então são maus, se a inclinação é má, ao 

mesmo tempo que se a resolução é boa, os costumes também o são.É igualmente certo que a maldade, que o 

Filósofo imputa aos criados, é uma maldade moral e pelo conseguinte a bondade que se lhes opõe, é do mesmo 

género (...) ». 

(34) Idem, ibidem, livro II, cap.III, p.H2. Nesta página, Fonseca nota ainda que esta noção de «bondade morai» 
não se pode sobrepor à de «igualdade», senão Aristóteles não teria dado quatro regras a respeito dos costumes, 
mas só três. Também no fim deste comentário remete para um outro autor francês:« Vede Mr. de la Barre 
dissert. II sur le Poem,Epiq. tom.9 de Y Acad, des Inscript, et Belles Lettres.» 

(35) Idem, ibidem, livro II, cap.III, p. 118. 

(36) Idem, ibidem, livro II, cap.III, pp. 120-121. Nesta última página, conclui o autor: «Semelhantes 
personagens não podem regularmente entrar em um poema.E o Poeta feita a planta da sua fábula ou na história 
nomes com que podia episodiar, evitando aquelas personagens celebradas por vícios que lhe sejam 
inconvenientes». A referência de Le Bossu corresponde a «1.4.C.7». 

(37) Idem, ibidem, livro II, cap.III, p.122. 

(38) Idem, ibidem, livro II, cap.III, pp. 126 - 127. 

(39) Idem, ibidem, livro II, cap.ffl. Sobre a sentença, ver pp. 127-128. Quanto à comédia, afirma o autor nas 

páginas 128 e 129 que as sentenças da comédia são os ditos vulgares e os provérbios que não custam às pessoas 

vulgares o menor esforço ou a menor reflexão. 

(40) Idem, ibidem, livro II, cap. Ill, p. 129. 

(41) Idem, ibidem, livro II, cap.ffl, pp.130-133, onde estes princípios de Le Bossu e de D'Aubignac se 

encontram resumidos. 

(42) Idem, ibidem, livro II, cap. Ill, p. 133. 
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(43) Idem, ibidem, livro II, cap.IHI, pp. 136-137. 

(44) Idem, ibidem, livro II, cap.IHI, p.138. Aqui Fonseca insiste: « (...) assim o que não busca uma mulher mais 

que pelos seus próprios interesses, não deve queixar-se muito se depois a perder.» 

(45) Idem, ibidem, livro II, cap.IIII, P P . 138-139, onde se apresentam as V , VP e VIF condições referentes às 

paixões. Quanto aos movimentos da natureza, Fonseca afirma que «o discurso patético não acaba jamais da 

maneira por que se começou, sendo ao princípio excessrvo, se há-de ir pouco a pouco enfraquecendo com algum 

racionável discurso (...). No que concerne à «qualidade das coisas», a ordem, diz Fonseca, «convém conduzi-las 

com sossego ou pelo dizer assim, passo a passo, considerando as circunstâncias (...)». 

(46) Idem, ibidem, livro II,cap.IIII, pp. 140-141. Nesta última página, Fonseca lembra que «tudo o mais respeita 

ao conhecimento das figuras supomo-lo sabido do antecipado estudo que se deverá ter feito da Retórica». A 

referência de D'Aubignac é «4.7». 

(47) Idem, ibidem, livro II, cap.VI. A referência a P.Catrou surge na página 152 e a remissão para «D~ Aubignac 

2.8.» aparece na mesma página. 

(48) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, p.154. Fonseca adverte ainda: « As obras dramáticas tanto serão mais 

regulares e perfeitas quanto menos necessitarem de precipitação para representarem aqueles sucessos que se lhes 

introduzirem pois assim ficarão como os retratos que então são mais excelentes, se se assemelham ao original.» 

(49) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, p. 156. 

(50) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, pp. 156-157. Quanto ao Coro, Fonseca baseia-se sobretudo nos preceitos 

aristotélicos e horacianos, ao longo das páginas 158 e 159. 

(51) Idem, ibidem, Livro II, cap.VI, p.161. Antes de «D'Aubignac 3.5» já Fonseca se referiu a Aristóteles, a 

Horácio e a Esquilo, p. 160, para dizer que Horácio teorizou neste tópico o que se infere do texto anstotéhco e se 

Esquilo não seguiu esta linha é porque no seu tempo a tragédia era ainda muito imperfeita. 

(52) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, p.163, Ponto VI: «Das Cenas». 

(53) Idem ibidem, livro II, cap.VI, p.164. Nesta página e na seguinte, o autor explica estas quatro formas.A 

Presença implica que um actor da cena anterior permaneça em palco, ou pondo todos os actores em cena, mdo 

fazê-los sair ou introduzindo os actores uns depois dos outros, ou ainda fazendo-os entrar e sair consoante as 

necessidades. Por «indagação», um autor introduz um outro a partir da exigência do euredo. Pela «Fama», um 

actor vem ao palco por ter ouvido um estrondo feito no teatro, por exemplo, e já não encontra ninguém. 

Finalmente, a união por «Tempo» sucede quando o actor surge em cena numa ocasião tão justa que não pocha 

ser nem mais tarde, nem mais cedo. 
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(54) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, p. 167 na nota (I). 

(55) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, pp. 168-169. A referência é «D'Aubignac 3.8.». Fonseca apresenta «três 
coisas» que distinguem os bons monólogos dos maus. Segundo regista, Plauto e Terêncio muitas vezes caíram no 
vício de informar os espectadores por monólogos. Também, conforme acrescenta, «será insofrível que se ouça 
longos discursos de modo que algum outro esteja entretanto escutando o que se diz». Finalmente, conclui «em 
uma palavra, em tudo é preciso deixarmo-nos conduzir do verosímil, como única luz do teatro». 

(56) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, pp. 170-171. Na página 170, o autor português segue «UAubignac 3.9.» 
para definir três espécies de «à parte»: «I.Quando dois Actores falam como consigo mesmo a respeito dos seus; 
interesses nos dois cantos do teatro, fingindo não se verem, nem ouvirem um ao outro.II. Quando um Actor fala, 
vendo-o e ouvindo-o outro, ao mesmo tempo que ele supõe que ninguém o vê, ou escuta, o que se deve fugir, 
como dissemos, tratando do monólogo.III. Quando dois Actores, estando-se vendo e falando, neste mesmo tempo 
um deles por algumas considerações vem a falar como se o outro o não ouvisse.» 

(57) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, pp. 173-174. Nestas páginas, Fonseca resume notavelmente a sua teoria 

sobre as estâncias. 

(58) Idem, ibidem, livr. II, cap.VI, p.175. Na página 174, baseia-se ainda em «D' Aubignac 4.1.» para distinguir 

as personagens da comédia das da tragédia. 

(59) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, p. 177. A referência é a seguinte: «In Arg. Andr.».Nesta mesma página segue 
os comentários de Dacier ao cap. 4 da poética aristotélica para afirmar que «os mais antigos trágicos não 
punham de ordinário mais de duas pessoas fora o coro juntas na mesma cena». Porém, três pessoas será ainda 
aceitável, mas mais poderá contribuir para uma certa confusão. No entanto, Fonseca exalta, p.178, a excepção 
francesa: « Os Franceses em atenção à falta de coro tem posto com felicidade até cinco e seis actores na mesma 
cena, o que serve para lne dar beleza e majestade e também para aumentar os afectos que nela devem reinar.» 

' Ainda seguindo «D'Aubignac 1.8», p. 179, Fonseca defende que é pela boca dos seus actores que o «Poeta 

deve expor aos espectadores a decoração do teatro, o lugar, onde se passa acção e o tempo, vestidos e gestos com 

que esta se há-de tratar.» 

(60) Idem, ibidem, livro II, cap.VI, p. 180. 

(61) Idem, ibidem, livro III, cap.I, p. 185. 

(62) Idem, ibidem, livro ni, cap.I. Esta definição é feita pp. 185-191. 

(63) Idem, ibidem, livro III, cap.I, p.193. 
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(64) Idem, ibidem, 1 ™ III, cap.I, p. 192, em nota (I). No texto propriamente dito, Fonseca sublinha: «O Filósofo 

não exclui todavia estes mesmos afectos a nascerem do espectáculo, antes admite a perturbação ou paixão 

(«Pathos»), isto é, uma acção, pela qual as mortes, feridas, tormentas, e outras corsas deste género se executam 

em público à vista de todo o auditório (...)»• 

Nas páginas 193 e 194, segue-se a exposição dos quatro modos de representar «os sucessos atrozes sobre o 

teatro». Na página 194, Fonseca conclui que a personagem ferida fora de cena, e que vem a morrer aos olhos do 

público, corresponde ao «modo mais usual entre os modernos, sendo na verdade o mais terno e própno para 

excitar a compaixão». 

(65) Idem.ibidem, livro III, cap. II, .1, pp. 195-196. 

(66) Idem, ibidem livro III, cap. II, pp. 196- 97. Em Nota (I), Fonseca continua: « (...) e confirma isto com o 
bom sucesso que um certo Agathon havia tido em uma semelhante tragédia e com algumas outras razões de que 
não receiam apartar-se os mais judiciosos escritores antigos e modernos. A autoridade porém de uma tal obra e 
de um Poeta em que o mesmo Filósofo nota defeitos bem consideráveis não pode de modo algum prevalecer 
contra o autêntico exmplo dos três príncipes da imitação trágica. Além de que se os argumentos de Aristóteles 
fossem incontestáveis, seguir-se-ia que também na epopeia seria permitida a mesma Uberdade, o que ele nao 
concederia- e dado que o concedesse, rsto se oporia ao exemplo dos Épicos mars atendiveis e à autoridade de 
todos os críticos. Mr. Voltaire sustenta contra o Pr.Brumoy a doutrina de Aristóteles: porém os seus fundamentos 
são por tudo os mesmos do Filósofo. Não duvrdamos que em contrário se traz em demais alguma, razões que não 
deixam de parecer sólidas; porém ao nosso entender são tão seguros os fundamentos em que se sustenta a 
opinião que abraçamos que por isso não pomos a menor dúvida em a seguir.» 

(67) Idem, ibMem, cap.II, pp. 201-203, onde estes modos se encontram expostos com exemplos de tragédias 

antigas. 

(68) Idem ibidem, livro III, cap. Ill, p.204, onde prossegue: « (...) este era o que prevalecia e estava mais bem 

estabelecrdo no seu tempo, por causa do mau gosto do vulgo de Atenas que repreendia injustamente Eurípedes 

por ser muito trágico, terminando as suas tragédias com mortes e pranto, as quais ao parecer do mesmo Filósofo 

são as mais bela,: e a ele admitir a referida preferência, de nenhum modo se poderiam conciliar com tal opinião 

muitos dos seus mesmos princípios.» 

(69) Idem, ibidem, livro III, cap.III, p.205. 

(70) Idem ibidem, livro III, cap.V. Na página 211, pode-se 1er: «Mr.Corneille quer que as acções dos Reis 
possam servir à comédia, contanto que estas não sejam mais que alguns simples interesses de estado ou enredos 
de amor a cujas comédias, diz ele se pode dar o nome de heróicas. Porém Mr.Dacier na not. 1 ao cap. V da Poet, 
de Arist mostra a falsidade desta opinião com razões consentes que por brevidade não transcrevemos 
( ) Quanto à tragicomédia, Fonseca observa que Plauto introduz no Ardrtriao heróis e deuses, mas da-lhes o 
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título de 'tragicomédia .Porém trata-se no fundo de uma comédia, nota o autor que ainda cita Francisco 
Cascales: « (...) ni son comedias, ni sombra de elas; son unos hermafroditas, unos monstruos de la Poesia.» 

(71) Idem, ibidem, livro III, cap. V, p.215. Se é verdade que as grandes comédias de Molière foram escritas em 

verso, é cada vez mais aceitável que o seu famoso Dom Juan não tenha sido escrito em prosa por falta de tempo, 

dada a súbita proibição de Tartuffe e a necessidade de assegurar a actividade da troupe.Com efeito, a prosa 

combina admiravelmente com a irreverência do libertino. 

Em «Nota (I)», na mesma página, Fonseca observa que é «Dacier nas notas a Horácio liv.I.sat.4 v.45» 

quem assume que a «comédia é um verdadeiro poema». 

(72) Idem, ibidem, livro III, cap.V, p.216. Nesta página e na seguinte, o autor especifica os vícios que podem ser 

objecto da comédia e a forma como devem ser tratados. 

(73) Idem, ibidem, livro III, cap.V, pp. 217-218. Em nota (I) lê-se:« O Abade d'Aubignac sustenta que a 

Catástrofe cómica pode ser uma mudança de bom para mau estado porém isto é indubitavelmente falso.Vede 

Dacier na nota 34 ao cap.XIII da Poet, de Arist.» 

(74) Idem, ibidem livro III, cap.V, p.218. Evitando «magoar» os espectadores, «os antigos», acrescenta Fonseca, 
«tinham nisto tanto cuidado que só para evitar uma tal desordem introduziu Terêncio na Andria a personagem 
de Carino, a qual não havia em Menandro, a fim, como observa Donato, de que não fosse muito trágico deixar 
Filomena abandonada e sem esposo, quando Panfilo toma outra para mulheo>. 

(75) Idem, ibidem, livro III, cap.V, pp. 220-221. Nesta página, Fonseca nota ainda: « (...) A diversidade dos 
presentes costumes ao dos antigos fariam pouco gratas sobre o nosso teatro as suas comédias».Na página 220, o 
autor havia já introduzido a distinção entre caracter geral, inerente a toda a humanidade, e caracter particular, 
forma precisa que uma paixão toma num tempo e num espaço. 

(76) Idem, ibidem livro III, cap.V, p.221. 

(77) Idem, ibidem, livro III, cap.V, p.223. 
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«MSSERTAÇÃO SOBRE A TRAGÉDIA» de Migue! Tibério Pedegacbe Brandão Ivo: 

os mestres franceses da tragédia portuguesa 

M ^ tragédia que Brandão Ivo escreve de parcena com Reis Quita, concretiza, 

H, rena» clássicos pela primeira vez em Portugal, já que a «D.Ines de Castro 

^rr:r-Lse, « « . — - ** »» • - *•* •*-
<<a P a M ° o 3 ! ! : : 1 : : 1 1 Lanto, que * adnnraveis os seus coros, até modelares, 

« 0 q ue nunca mtegram conceitos vioientos, moportunos, saiientando, pelo c o n t o s 

I naturais e Judiciosos. Mas v e r d a d e — monstruosos sao, a sen ver, as «pesstn» 

Z Z * • ^ m a s de Metastasio» que vioiam todas as regras e estão mudo em voga em 

P «uga na segunda metade do sécu.0 XVIII (2). No contexto destas «composées teatrats 

I T e d e i , r a perder o bom gosto da NaÇÏo», surge M i g ^ com a «glona de ser 

e as razdes que as motivaram, para além de sublinhar que nenhum autor, seja Eunp.de, 
I T I D F r a n c i s c o Lopes de Zarate alguma vez tratou tragicamente o assunto enquan* 

Seneca ouD.F P ^ ^ . ^ d a s mgtims d e 

acção prmcpal. Logo em segutda, ^ ^ ^ 
Furtoedes e de Séneca, não tendo remado nada de Zarate (4). JN 

matou. A este respeito, remete para Dacier: 

O ffistoriador (diz Dacier) não é senhor do seu assunto, nada mats refe-

re do que sabe, nem outra algnma se quer saber dele, eontanto que se en-

coste fiel e religiosamente à verdade.(...) » (5) 
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Sendo sempre fundamental a verosimilhança, o autor deve ser senhor da matéria que 

trata e, se Aristóteles permite que se atribua acções imaginadas a nomes verdadeiros, «com 

muito maior fundamento podem mudar-se tais ou quais circunstâncias na vida das pessoas 

introduzidas nos Poemas». Será, com efeito, mais cómodo para os poetas introduzirem 

nomes verdadeiros, pois dão-lhes ocasião de servir-se de factos reais (6). Dacier continua a 

ser a grande referência da interpretação de Aristóteles ao aconselhar a escolha de um ou dois 

nomes conhecidos que «muito bem bastam para fazer lugar a todos os outros e para que estes 

se não estranhem». Elevada praticamente ao mérito do próprio Aristóteles, Dacier explica e 

complementa o entendimento dos preceitos clássicos: 

« (...) pelo que Aristóteles diz que aquilo que é conhecido o é de poucas 
pessoas e Dacier acrescenta que, se para deleitar não houvesse outros ar
gumentos, mais do que os conhecidos, verdadeiramente não deleitariam 
mais do que a um número bem pequeno de circunstantes (...)». (7) 

Dacier prossegue no texto de Miguel Tibério para afirmar que «o que a tragédia e o 
Poema Épico tem de principal é a Fabula, ou composição das coisas», pois nela se vê a 
capacidade de invenção do autor, mais do que na composição dos versos, sujeita à mediação 
das leis da Poesia. Ora, esta economia, esta «justa laçada dos factos» constitui a dificuldade 
do Drama, tanto com «argumentos verdadeiros, como fingidos» (8). 

Pedegache considera que a autoridade dos argumentos de Aristóteles, isto é, de Dacier 
é por demais suficiente. Contudo, reforça a sua posição com a transcrição, sublinha, da 
«opinião do Abade D^Aubignac, cuja obra pelo que diz respeito às regras e à prática do 
Teatro, passa por um livro clássico, e que por tão judicioso não cede o lugar mais que à 
Poética de Aristóteles» (9). Trata-se da obra «Pratica do Teatro» do Abbé d* Aubignac a que 
Pedegache recorre para definir as relações entre Literatura e História.O autor português fala 
de transcrição que não se exprime em aspas, mas em parêntesis onde se anuncia, ou «( diz 
este ilustre autor)», ou «continua o referido Abade», ou ainda, « (continua o Abade 
d̂  Aubignac)» e « (vai continuando o dito Abade) ». Assim, as páginas XXX, XXXI e XXXII 
desta «Dissertação» apropriam-se da célebre obra «Pratica do Teatro»: 

«(...) 
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Questiona-se ( diz este ilustre autor) até donde é permitido ao Poeta mudar 
uma História que ele quer pôr no Teatro? Não faltam ( continua o refende, A-
bade) exemplos e resoluções sobre este ponto igualmente antigos que modernos. 
Quanto a mim sou de parecer que o Poeta não só pode alterar a bistória nas cn-
cunstâncias, mas ainda na acção principal, com tanto que o Poema seja plausrvel: 
porque como não se acomoda ao tempo, por não ser cronó.ogo, também nao se
rá aderente à verdade, como os professores da Epopeta, por ambos não serem 
Historiadores.Tomam da História o que mais faz faz ao seu tanto e dela mudam 
o que não Etes convém para organizar o seu Poema: e verdadeiramente que sena 
bem ridículo ir buscar ao teatro lições de ffistória.Não representa a Cena os fac-

tosc„moforan,sósnncomodeveriamoupoderiamser.DeveoPoetarectmcarno 

argumento tudo o que discrepar das regras de Arte como o executa o Pnrtor, que 

copia um modelo defeituoso (...)»• (10) 

O importante é que os dramas sejam brimantes, mesmo que os autores nurapassem a 

História e Horácio não pode ser mvocado, na sua Poética, para querer stgnmc, o 

" H Porém, quando Horácio recomenda <Ou deves segun a corrente fama / Ou 

Z 7 Z que 1 si convenbam», não se refere ao argumento, mas snn aos costumes 

X eria L d o dar aos Actores principais costumes d i s s — a st m e s m o s ^ 

L a m e n t e diversos daqueles que tem na opinião geral da Hrstona» (12). 

d'Aubignac continua aqui os seus ensinamentos: 

« ( ) Nestes casos aconsemara ao Poeta ( commua o Abade d'Aubignac) não dei-
« mão de argumentos que trazem consigo sememante embaraço, antes do que fa-

z e r um mau Poema, não violando a verdade da História, a que o Poeta nao es* o-
brigado, ou a baver de tomar semdbante empresa de proceder com uma tal pru
r i a e destreza que por nenbum principio escandalize, ou ofenda a opnuao po-

P U l a r
Se se penetra bem o sentido de Aristóteles ( vai ainda continuando o dito A-

bade) facilmente se conbecerá não ser ele contrário a esta opinião e que os mes-

ffios antigos sempre a puseram em prática. Para confirmação desta verdade obser-
ve-se que não foi tratado pelos Trágicos ponto de História, sem algnma vaneda-

de notável (...)»• (13) 
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Como se não bastasse a competência de d' Aubignac para estabelecer a liberdade criativa 
do autor em relação à História, Brandão Ivo socorre-se suplementarmente da «autoridade do 
P. Le Bossu, cujo magistério nas leis da Poesia Épica não haverá quem no mundo literário se 
atreva a controvertê-lo». Deste modo, Le Bossu vem confirmar «sem a menor sombra de 
questão dado que é um grande Autor, que o Poeta é despoticamente dono muito à sua 
fantasia do argumento do seu Poema». E continua: 

« (...) expressamente diz que deve depois de composta a sua acção que há-
-de ter disposta geral, buscar já na História, já na Fabula, nomes conhecidos 
pessoas a quem hajam acontecido real ou verosimilmente factos da nature
za com que ele pretende fazer aparecer os seus heróis, referindo-os debai
xo dos mesmos nomes; porque assim verdadeiramente a virá a fingir e in-
ventar.Que logo deve começar a dispor a sua acção geral; porque o fim do 
Poeta, seja na composição da Tragédia, seja da Epopeia, deve respeitar, ge
ral e particularmente falando, a instrução moral de todo o género de pessoas. 
Deve dirigi-la debaixo de nomes conhecidos; porque havendo acções conhe
cidas, e atribuídas a estas pessoas, muito judiciosa e oportunamente se lhes 
podem acomodar para servir no grosso da fábula, concorrendo para o orna
to dos episódios e para todas as mais vantagens possíveis, segundo as regras 
de Arte.Deste modo a acção fingida se faz muito mais verosimil e pode con-
fundir-se com a verdade histórica. É para notar, diz ainda o Padre Le Bossu, 
que para pintar os factos mais verosímeis e persuadir a sua possibilidade, co
mo já sucedida, não determina Aristóteles que a fábula se disponha debaixo 
de uma acção conhecida, bastando só que sejam os nomes conhecidos, por
que quanto mais o são, tanto mais concorrem para o fazer crível. (...)» (14) 

Precisamente no mesmo sentido, Le Bossu conclui que a invenção pode ser mais 

verosímil do que a própria realidade e que a própria História poderá ter de ser corrigida 

segundo este critério, sendo o autor dramático responsável por este juízo: 

« (•••) 
O Poeta ( diz em outro lugar do seu tratado do Poema Épico) é tão se-
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nhor de mudar e alterar a Catástrofe do seu Drama, que havendo um facto, 

que ainda que aliás verdadeiro, não tenha verosimilhança, o deve mudar, por

que as Fabulas Épicas e Dramáticas discrepam da História em preferir o vero

símil falso ao real verdadeiro, quando nestes não se dá verosimilhança (...)». 
(15) 

Deste modo, o dramaturgo deverá ser activo perante a História, servindo-se dos assuntos 

históricos ou tirados da fábula para inventar novas circunstâncias, novos incidentes, novas 

catástrofes, ou no dizer de Brandão Ivo, « novas situações, como chamam os Franceses 

àquela grande contenda de afectos que perturba os ouvintes e resulta da combinação de 

caracteres e chique das paixões (...)» (16). 
Quanto à questão de se mostrar ou não sangue em palco, o teórico desta «Dissertação 

sobre a Tragédia» inclina-se curiosamente para os grandes efeitos em cena pois narrados 
perdem muito da sua energia e beleza». Ora excitar o horror, obedecendo a Aristóteles, é 
mais eficazmente conseguido «quando vemos ocularmente no Teatro a acção trágica, 
principalmente quando sucedem mortes e desastres grandes» e Pedegache dá conta de desvio 
«de muitos críticos que sustentam executar-se esta acção, como diz o Padre Brumoi fora de 
Cena a um canto do Teatro». No entanto, parece ser este um subterfúgio inútil, até porque 
Séneca, conhecido por ter atropelado todas as regras teatrais, foi abundante em cenas 
sanguinolentas na sua Medeia ou no seu Édipo (17). Na verdade, para os Antigos não se 
tratava simplesmente de não ensanguentar o teatro por si só, mas sobretudo pela «contextura 
dos seus Dramas e talvez por uma certa conveniência particular», até porque ver um 
moribundo apunhalado em cena é pelo menos tão indecoroso quanto vê-lo a ser agredido 
com vida. Com efeito, o autor desta Dissertação crê que se deverá aceitar a «máxima de não 
ensanguentar o Teatro, somente de acções contrárias à justiça e à humanidade» (18). 
Brandão Ivo continua a citar «este famoso legislador de Arte Poética» que é Horácio, aliás 
sempre na versão portuguesa de Francisco José Freire, para apoiar a sua posição nesta 
matéria, pois que há situações que exigem imediatamente reacção e vingança, justificando 
pela verosimilhança e naturalidade o sangue em cena (19). 

Neste contexto, a opção de Corneille afigura-se ridícula ao autor português: 

« (...) Pode em algum tempo deixar de parecer ridículo ver nos Horácios de 
Mons.Corneille o vencedor dos Curiáceos para matar sua irmã, que em vez 
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dar-lhe os parabéns do seu vencimento, o increpava de haver morto o seu 
futuro esposo, e evitar porém a efusão de sangue na presença do públi
co, esperar que ela saia da cena, e indo em seu seguimento detrás do Te
atro, a coza a punhaladas? Não era mais natural tomar vingança logo que 
foi provocada a sua indignação, ainda que fosse à vista do espectador ma
is efeminado, e não dar lugar a que, passados os primeiros impulsos da ira, 
entrassem a fazer o seu efeito a natureza, a razão e a humanidade? Não é 
ridículo que Corneille para salvar o ensanguentar-se o Teatro dê ao seu He
rói o tempo da reflexão e do raciocínio e depois lhe faça cometer uma acção 
que parece um vil assassinato feito de sangue frio ? (...)» (20) 

O dramaturgo francês usou do tal subterfúgio que empobrece, na opinião deste autor, a 
verosimilhança da sua criação. É um obscuro Greffet que ganha a causa a Corneille com o 
seu Eduardo III exibindo um acto de justiça sanguinária em palco, de tal forma exigida pelas 
circunstâncias que «a primeira vez que a referida Tragédia se pôs no Teatro em Paris, 
comoveu de tal modo ao público que foi necessário parar algum tanto com a representação 
para dar tempo que serenassem os aplausos e o rumor que não com pequena glória do Poeta 
se suscitou universalmente em todo o auditório» (21). Nomes como Joaquim Camerario, 
Bartolomeu Rici, Martinho dei Rio, Theodoro Marcilio, Paulo Beni e alguns mais 
corroboram o partido de Pedegache nesta Dissertação e até o próprio Corneille reconhece 
que a regra não deve ser absoluta, pois não existia na época de Aristóteles. Em nota, o 
teorizador cita Corneille. Primeiro, o dramaturgo do «Exame da Tragédia dos Horários»: 

« Si ri est une règle de ne point ensanglanter le théâtre, elle ri est pas 
du temps ri Aristote qui nous apprend que pour émouvoir puisamment, 
il faut de grands déplaisirs, des blessures et des morts en spectacle.» 

Em seguida, cita o seu «Discurso sobre a Tragédia» para ilustrar a mesma posição: 

« La maxime de ne point ensanglanter la scène ne doit s'entendre que 
des actions hors de la Justice ou de rhumanité: Medée égorgeant publi
quement ses enfants, révolterait la nature et ne produirait que de fhor-
reur, mais la mort d'un scélérat, en offrant avec terreur le châtiment du 
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crime, satisfait le spectateur.» (22) 

O próprio Corneille defende o sangue em cena sempre que necessário, não por excesso, 

e as suas palavras sobre o tema, seja no «Exame», seja no «Discurso» supracitados serviram 

nitidamente de princípio para Pedegache que praticamente os parafraseou, concluindo 

finalmente que «os autores que sustentam se não deve ensanguentar o Teatro, não têm 

fundamento sólido para apoiar a sua hipótese» (23). 
Em matéria de coros, Ivo e Reis Quita optaram por os introduzir em Mégara, porquanto 

o coro torna uma tragédia mais regulada e mais variada, para além de lhe conferir pompa e 
esplendor de espectáculo (24). A única referência francesa a este propósito é a do Padre 
Brumoy e a sua obra «Teatro dos Gregos», que, de resto, é citada para falar de Sófocles: 

« (...) No Filctetes de Sófocles quando Filoctetes no quarto Acto abra
ça o partido de seguir Neoptolemo e lhe diz: O que de obrigações vos 
não devo ? Dai-me os braços, basta retirem-se, ( isto é falando ao Co
ro) não quero ser incómodo antes de tempo: na viagem, mal poderei 
deixar de ser muito importuno. Estas palavras diz o mesmo Padre Bru
moy, ainda que equivocas, me dão alguns ares de poder persuadir-me 
que o Coro toma a dianteira para dali partir para a praia. Tornar a vol
tar o Coro, continua o mesmo autor, não só dá maior beleza e elegân
cia à cena subsequente, mas inculca maior interesse. Quando Filocte
tes diz nesta cena: Que nada mais tem que os rochedos a quem comu
nique as suas lastimas, parece supor a ausência do Coro: e é natural de 
crer que Ulisses inquieto da tardança de Neoptolemo torna depois a 
mandar o Coro para apressar a partida e ver se tem ocorrido algum 
novo embaraço. (...) » (25) 

Brumoy é uma competência francesa que Pedegache segue neste tópico longamente 

tratado ao longo desta Dissertação.Mas quando aborda a divisão da tragédia em Actos, logo 

remete para o «Abade de Vatry» e o «Abade d' Aubignac». Do primeiro, refere-se em nota 

uma «Dissertação inserta na Coleção da Academia das Belas Letras de Paris, tom.7 e 8» (26) 

e do segundo, expõe-se os princípios que o autor francês defende para a divisão da tragédia 

em 5 Actos: 
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« I. Por se haver reconhecido, diz ele, que o Drama pede uma certa ex

tensão.2.Que devendo ser dividida em muitas partes ou Actos se deter

minou a extensão da tragédia pela sua natureza e pela aplicação do au

ditório, acomodandose à necessidade que tem o concurso de recrear

se e procurando poder ser compreendida da sua atenção (...)■» (27) 

Quanto ao número de Actos, os modernos propõem variedade:« os espanhóis e italianos 

formam os seus Dramas de três Actos, os Franceses e Ingleses de cinco», o que leva a 

concluir que «cada um pode seguir o que melhor convier à sua fábula (28)». 
Em relação ao verso, preferese aqui o solto e a esse respeito dizse que Despreaux fez 

um «diálogo com assaz galanteria para invectivar os Poetas modernos que têm dado na mania 
de fazer versos latinos» (29). Na verdade, Miguel Tibério convida os criadores a confessarem 
quantas vezes tiveram de subordinar uma imagem, uma beleza às imposições restritivas da 
rima, prejudicando a naturalidade e a expressão do pensamento (30). Em seu auxílio, acorrem 
os exemplos de Salvini, de MaíTei, de Pope, Piccolimini, Giraldi, Cato e de entre os franceses 
avança os nomes de «Honorato de Urfé na sua Pastoral intitulada, ^Ivanha, Mons. de 
Longue na sua tradução livre de Argenis de Barclay e nos seus Raciocínios arriscados sobre a 
Poesia Francesa, Abade Trublet no Diário dos Sábios no mez de Fevereiro de 1737, 
Monsieur Prévost d'Exilés no seu Pró Contra» (31). Defendendo a harmonia interior do 
verso solto que o distancia da prosa, Brandão Ivo faz suas as palavras de «Mons.d'Olivet» : 

« O-) 
A harmonia, diz Mons.d'Olivet, é uma espécie de modulação que não 

só resulta do valor sylabico, mas ainda da qualidade e colocação das pa

lavras. (...)» (32) 

Esta «Dissertação sobre a Tragédia» faz também quase no fim, o ponto da situação sobre 
as companhias de comediantes em Portugal, ao tempo: pouco numerosas, os seus actores 
desempenham tanto papéis cómicos como trágicos, acabando por não se especializar 
correctamente nem uns, nem outros (33). Assim, esta longa Dissertação constituiria um 
ensinamento básico para os nossos actores e uma contribuição importante para a valorização de 
um autêntico teatro português que os teóricos e os dramaturgos franceses orientam (34). 
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NOTAS: 

m IVO Mrguel Tibério Pedegache Brandão, «Dissertação sobre a Tragedia», i» Migara, Tragédia, Lisboa, Na 

o L a Pairiarca., 1767, , . . Nas pã^nas . e ,1, Ivo faz os seus reparos à O s M de António Ferrerra: « .. 

Neste poema se nos representa E. Rei D.Afonso IV eonro unr Prineipe indectso, flébd « sem resolução: sens dors 

« s t r o s como dons rnrames: o Pnneipe D.Pedro eomo - eremrnado, e sem caracter própno. D.rnes como 

orna namorada de novela e a sna Asma como mna velha tonta e indnlgente (...) ». 

(2, Idem.i«*Ph PP- H e IH, cntiea-se as traduçóes pormgnesas de Metastãsio que evndeneiam «eon, infelicidade 

1 os defeitos e nenhnmas das belezas deste msigne engenho»: drcção insnlsa e insuporraver; as pazxo. 

expressadas nmas vezes com pensamentos excessivamente levantados, corras vezes com frases One nao a c * m 

d l p l i c a r o concerto (...,, Pam além de mars, como sublinha Pedegacbe, «os rradncrores percebem - o 

M m 0 e conhecem mal a sna própria fingna.Interpretam também rrdicmamente as cenas « £ ~ 
imroduznmo mn on dois Mimos, mais nma Ucaia com mn «chorrilho de equívocos msrprdos « sordrdos, 

agudezas triviais e trocadilho de palavras.» 

«3, Idem, M f e P.I.I. Acrescenta o autor que esta tragédra fo, «trabalhada sem drscrepar dos vestigios dos 
L stres e x o r e s » . Mars adrante, afirma ter lido «mars de trinta livros sobre Poétrca», sendo, contudo, 

ZZÏZ—- *——»à »***>-de Freire puWirada <am anos "* 7" 
Z L Maria Helena da Rocha Pereira, na pagina 150 de m m M ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
t Z m . UUUCU Pedegache alude sequer ao oratoriano, enquanto que «Manuel de Pignerredo mosrm conhecer 
a obra teórica de Francisco losé Freire no volume III do seu Teatro». 

( 4 ) Idem, ibidem, do papua IV à pagina X, ai»rda o tema secando Euripedes. A parfir da pã^na X a« à págrna 
XX tram do «Hércules funoso» de Séneca. Da pagma XXI, à pâgm, XXV, o amor resmne os detertos da 

tragédia castelhana. 

« , Idem i b i f e P.XXV. Daeier non, que o «Poeta é dono absoluto do que escreve, por isso o pdlo dos eives dos 
Z t ^ 1 — • e — * = isto é urdo o que narra, ou pode, ou devia acontecer assrm » m 
2 0 diz». O nome de Daeier quase se coufimde aqm com o de Aristóteles, tal é a sabedona do prnnerro sobre o 

segundo. 

(6, I d e m j b t e PP. XXVII-XXVI.., onde a questão dos nomes inventados ou verdadeiros é mais 

detalhadamente desenvolvida. 

,7, Idem i o i t o pXXVI... Assrm, só os mais cultos reconhecerram os nomos verdadeiros, enquanto que «as 
« G r e g a s , Utinaa, Francesas e Inglesas não atra, em menos as atendes, não drzem só dos erudrtos, 

mais «mda das gentes mais desfituMas de enadrção e qne nem ao menos conhecem os nomes dos Actores.» 

(8) Idem, ibidem, p.XXIX. 
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(9) Idem, ibidem, p.XXIX. 

(10) Idem, ibidem, p.XXX. 

(11) Idem, ibidem. p.XXXI. Os versos citados são retirados da «Poetica^L.I, cap.5, na versão do M.R.P. 

Francisco José Freire». Com efeito, a tradução feita por Lusitano da Poética horaciana é citada por Pedegache, o 

que não acontece no que se refere à sua Arte Poética, 

(12) Idem, ibidem, p.XXXI. 

(13) Idem, ibidem, pp. XXXII-XXXffl, em que o texto se alonga com múltiplos exemplos retirados da IJÍada_de 

Homero, d T õ t a l de Virgílio, Ovídio e Dante, entre outros, para concluir que «a lição dos antigos prova 

superabundantemente serem os Poetas pouco escrupulosos da observância da verdade da História», até porque 

«historiadores há que fazem a apologia de Drdo e de Medeia, afirmando haver sido a primeira casta e a segunda 

inocente (...) ». 

(14) Idem, ibidem, pp. XXXV-XXXVI, em que são apresentados exemplos de Homero quanto à níada_e 

Odisseia, o que inventou perfeitamente o ser de Aquiles e Ulisses. 

(15) Idem, ibidem, pp.XXXVI-XXXVII. Na página XXXVH, Pedegache reflecte sobre os «dois pólos essenciais 

da Fábula : um é a verdade que lhe serve de fundamento: outro a ficção ou véu alegórico da mesma verdade (...). 

A verdade é o ponto moral sobre que o poeta quer instruir o público». Nesta página o autor refere-se também 

aos rigoristas que não querem consentir que o Poeta altere a verdade histórica para na página seguinte precisar 

q u e só não devem ser alteradas as acções próprias das tragédias - pelo patético e pela compaixão que suscitam - , 

pois seria recebida com estranheza essa mudança, segundo ainda o ensinamento de Dacier, referido na página 

xxxx. 

(16) Idem, ibidem, p. XXXX. Como prossegue Pedegache, p. XXXXI, o essencial da liberdade do autor define-

se em função da necessidade de despertar «os estremecimentos da alma que convidam mais fervorosamente 

nossas atenções e fazem rebentar as lágrimas dos olhos (...)». 

(17) Idem ibidem, p.XXXXII. É singular a posição tomada por este autor nesta matéria, dentro do quadro do 

nosso século XVIII. A sugestão do «Padre Brumoi» é retirada da obra citada em nota, « Theatro dos Gregos^ 

Reflexões ao Avax» e é considerada aqui um «subterfúgio de que querem deitar mão os partidaristas da opinião 

que impugna a representação sanguinolenta no Teatro». 

Na página XXXXIV, Miguel Tibério salienta que «o porque os antigos evitavam representar a morte 

dos heróis dos seus Dramas no teatro, era por evitar o inverosímil de que tantas pessoas que formavam o Coro, 

estivessem vendo com uma bem notável fleugma assassinar um Príncipe, sem dar-lhe socorro». Para além disto, 

nota o absurdo dos que evitavam o sangue em flagrante no Palco:« Por outra parte os Trágicos que nos servem de 
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modelo e que fugiram de ensanguentar o Teatro, por evúar os horríveis espectáculos de efusão de sangue, estes 

mesmos não faziam comparecer na cena os seus heróis já feridos e meio mortos? (...) » 

(18) Idem ibidem- P-XXXXVII, onde propõe exemplos: «não se desconhecendo matar fleumaticamente o Pai ao 

filho ou Pai, não ma , que por satisfazer brutalmente a sua ambição ou as suas iras (...)». Claro que , acrescenta 

o autor, a tragédia inglesa apresenta horrores inadmissíveis: cadáveres, patíbulos, rodas, enfim, «a mais 

horrenda carnificina». 

(19) Idem ibidem, p.XXXXIX. Horácio, na versão de Freire, aconselha: « (...) E é certo que o que vem pelos 
ouvidos / Mars frouxamente os ânnnos comove / Que o que vem pelos olhos (...).Pelo respeito da verosnmlhança 
e da naturalidade, Pedegache interrogate: « (...) Não é muito ordinário que nos movimentos e ímpetos da cólera 
manchemos um punhal no sangue daquele que julgamos ter-nos ofendido e olhamos como mmngos (...)». 

(20) Idem, ibidem, p.XXXXIX. 

(21) Idem ibidem^.L. Nesta página é resumida a história de Edu^rdpJÍL do tal Greffet: Arondel mata em cena 

Volfax para evitar a todo o custo que o rei recebesse uma mensagem que mandava condenar Aroudel 

traiçoeiramente quando Volfax era o verdadeiro culpado. 

(22) Idem, ibidem, p.L, III, nota 2. Na página LIV, também Luzan é citado para salientar que nos Trágicos 

antigos e modernos «se acham exemplos a favor de uma e outra opinião, pois em algumas tragédras se executam 

as mortes em público, e em outras se narra o facto com todas as suas circunstâncias». 

(23) Idem, ibidem, p.LVI, onde continua: « (...) que a palavra, que causa a dúvida, é escura somente para 
aqueles que a não querem entender, ou que lhe querem dar uma explicação análoga ao seu intento (...) ». 

(24) Idem, ibidem pp. LVII-LXIV, onde a importância dos coros é longamente desenvolvida pelo autor desta 

«Dissertação». 

(25) Idem, ibidem, p.LXIV. 

(26) Idem ffldem, pXXVUI, on* se aprese i a origem da palavra Ao,o, segundo Vatry: « (...) Podem defini,-
se os Actos por partes de orna Tragédta on de uma Comédia, separadas uma de outra por um urtermédio de qué 
r e s * , a eoneiusão do mesmo Aco. interrupção que produz um vácuo no Drama, que os Gregos encbram com o 

canto do Coro, e os Franceses com sinfonia.» 

(27) Idem ibidem, pXXK. onde se continua a aconselhar uma duração conveniente para a tragédia de modo a 

„3„ ser enfadonha e a poder ser retrrada pela meména. Pelo contráno, a brevidade é também prejndidal, p o , 

não dá a perceber a simetria e a autonomia de cada parte. 
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(28) Idem, ibidem, p.LXXII. 

(29) Idem, ibidem. p.LXXIX, onde se lê ainda acerca de Despreaux, nome por que era conhecido Boileau: « (...) 

Introduz de entre outras facécias um Poeta com Ravisio Textor, ambos empenhados em procurar para acabar este 

verso: 
Latone proles Divina jovisque, 

Um adjectivo, que seja um pé baquio e diga respeito a Júpiter.O Poeta se dá a tratos para achá-lo e Ravisio 
buscando-lho nos seus epítetos lhe ministra pnmeiro Pagine logo 'Omnipotentes', mas nenhum destes 
acomoda o Poeta (...) ». 

(30) Idem, ibidem, p.LXXX. Nesta página ressalva, contudo: « Não negamos que a dura lei da consoante haja 

sido produtora de belezas admiráveis (...) ». 

(31) Idem, ibidem, p.LXXXI. 

(32) Idem, ibidem, p.LXXXII. A questão da harmonia do verso continua a ser desenvolvida nas duas páginas 

seguintes. 

(33) Idem, ibidem, p.LXXXV. A este propósito acrescentai De mais não conhecemos no nosso teatro senão dois 
Actores mais suportáveis, um para representar de soberano, outro de Pai: todo o resto da companhia é insofrível 
(...)». Da página LXXXVIII até ao fim da página CXI, o autor apresenta os aspectos fundamentais de 
expressividade na formação do actor: gestualidade, expressão do olhar, voz. 

(34) Idem, ibidem, p. CXI, onde se lê: « (...) O que deixamos dito, julgamos por muito suficiente para dar aos 

Actores do nosso Teatro uma ideia do que devem observar para maior crédito do seu ministério e maior 

satisfação do público.» 
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LUÍS ANTÓNIO DE ARAÚJO E AS BELEZAS EXEMPLARES 

DO TEATRO FRANCÊS 

Na dedicatória ao monarca português com que Luís António de Araújo abre a sua 

H i M Ó j i l L C n ^ ^ 
este autor lamenta que o teatro português tenha, até 1774, vivido de traduções estrangeiras 

incapazes de melhorarem os costumes populares: 

« (...) que aparecendo um Drama, se podia dizer antes de lê-lo que nele 

veríamos os dois primeiros Actores possuídos de um indecente amor; 

que nele veríamos a alta Soberania de um Rei vencida com a cega pai

xão de uma vassala, ou coisas de semelhante entidade: e tendo sido a 

Poesia tão recomendada desde a antiguidade, a Dramática posso di

zer que se devia evitar (...)».(2) 

Bossuet é o inspirador destas criticas, cuja origem estaria numa obra francesa que o 
autor português se terá limitado a traduzir, ele também, evocando «os grosseiros equívocos 
de que estão cbeias todas as comédias de Molière», com o sen convite à fruição plena da 
juventude, as paixões que predominam em UJM de Corneille. O tradutor so,idariza-se 
igualmente com as considerações de Montesquieu quando este afirma que a comédta do seu 
tempo convida aos sentimentos temerários que acabam bem em casamento. A respetto do 
«amor profano» que invadiu o teatro, Araújo nota que a Z ^ de Voltaire seduziu por ser 
«uma amante da maior fidelidade do mundo», e menos por ser uma convertida (3). 

Lutando contra «a corrupção do género humano», como Luis António de Araújo faz 
questão de enfatizar, já se apresentou em Portugal Manuel de Ftguehedo, - afias a presente 
tradução pretenderia «servir de continuação» à obra teatral deste dramaturgo - , ao tratar 
decentemente o amor em cena, dentro da «mats pura morab, e vin-se desafortunadamente 
reprovado pelo vicioso gosto comum. O esforço de Araújo visaria, com a ttaonaÇrmça, 
promover a qualidade das composições dramáticas, com «a honestidade própna de uma 
verdadeira e santa religião» (4), ao mesmo tempo que pedagogicamente iria seduzmdo o 
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público tnsensivel para o bom teatro, no seu entendimento. Neste contexto, o «Prologo» 

ressalva a existência de um teatro de «uobres sentimentos», sejam eles a prevalence dos 

nueresses do Estado, a incondicional coragem, a honra ou o heroísmo extremo que eonduz a 

morte, a partir de exemplos todos eles retirados do teatro francês: 

« ( ) Anticos e Seleuco em uma das mais belas cenas de Rodoguna mutu
amente cedem e com uma nobre generosidade o direito de primogenitura 
e o trono Este desinteresse se opõe com a paixão do amor, que eles têm a 
Rodoguna, sem que altere a amizade que há entre ambos. Não sacrifica a 
Princesa seu ressentimento e sua vingança ao descanso do Estado? Nao 
se vê neste sacrifício triunfar o sentimento o mais heróico de uma parxao 
ao menos excusável? O admirável carácter de Chimena é uma mistura de 
afecto às obrigações as mais sagradas e de ternura para com Rodrigue. 
Não é senão sustentando a glória de todo, com o perigo da sua vida, que 
Poro se lisonjeia de merecer o coração de Roxana, que não tem menos e-
levação que amor. É o heroísmo quem faz preferir a Bajaceto nma morte 
certa ao Trono Otomano; a nm dos filhos de Mitridates, uma honrosa que
da às vantagens que enganaram seu irmão; a Clitmnestra a vida de Ifigêma 
à mina de Tróia, e a grandeza de Agamenon; a Andromaca a mão de Puro 
e a morte à vida de sen filho. É pelo tumultuoso choque das parxões e sen
timentos que Crebihon assusta e despedaça os nossos corações: (...)». (5) 

Corneille não ê só o autor das ambiguidades condenáveis de L ^ i d . Aqui o dramaturgo 

francês ê igualmente revelador das virtudes de que o teatro se deve dotar: a generosidade 

perante o poder, o respeito pela amizade, o sentido das prioridades morats sobre o 

entimento. Ractne promove o amor conquistado pela glóna, a máxtma 

própria morte em troca de grandes cansas políticas e morais. Crêbnlon suscrta o choro pelo 

Ipressrvo confluo entre a constância moral dos sentimentos e o jogo irracional das parxoes. 

p L p a n d o já dessa impressiva luta entre a razão e o sentimento, Crêbiflon define, pela 

fortuna que conheceu no século XVH1, uma evolução no gosto que aplaude nas suas peças 

estas opostçoes^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ̂ ^ d o t e a t r 0 

latino em relação ao grego e começa por historiar as origens da arte teatral. A propóstto da 
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acção inovadora de Esquilo, o autor põe em causa a tradução que Boileau faz de Horácio, 

mostrando espanto pela incompetência da autoridade francesa: 

« Eschyle dans le Choeur jetta les personnages 
D^um masque plus honnête habilla les visages. 
Sur les airs d*un Théâtre, un public exhaulté, 
Fit paraître Facteur d'un brodquin chauffé.» (6) 

Horácio diz que Esquilo inventou uma nova personagem, ao que Boileau faz corresponder 
que o Grego meteu as personagens no Coro. Na realidade, o autor grego diminuiu as 
personagens do coro, relegando-o para segundo plano. O Padre Brumoy é citado para definir 
um entrelaçamento da acção e do Coro, operado já por Esquilo: 

«(...) Esquilo a incorporou com o Coro para cantar entre os actos e 
como personagem misturada na acção. Os antigos, segundo Racine, se 
distinguiram por esta continuação de acção, que faz que o seu Tea
tro não fique jamais vazio, não se distinguindo os intervalos dos actos, 
mais que por hinos, ou moralidades, que tem relação com o que se 
passa.(...)»(7) 

Boileau surge, mais uma vez, para coroar a excelência de Sófocles, o autor que 

estabeleceu definitivamente a composição trágica na sua superioridade em relação à tragédia 

latina: 

« Sophocles enfin donna Vessor à son génie, 
Accrût encore la pompe, augmenta Vharmonie: 
Interessa le choeur dans toute Faction: 
Des vers trop raboteux poli Vexpression, 
Lui donna chez les Grecs, cette hauteur divine, 
Ou jamais n atteignit la faiblesse Latine.» (8) 

Como um autor se sente mais estimulado por tratar um assunto novo, assim os 
Gregos se elevaram nas Ciências e nas Artes, pela invenção sem receio de serem imitadores. 

636 



Os Romanos foram ofuscados pelo brilho grego, da mesma forma que, sublinha o autor, «se 

um génio igual a Mr. de Voltaire tivesse feito dez anos antes dele, uma Henriade, e se Mr. de 

Voltaire continuamente a tivesse à vista», a sua obra perderia muita da sua genialidade (9). 

Depois de afirmar que os imitadores devem estar separados por séculos dos 

modelos, o autor propõe uma comparação do «Teatro moderno e do Francês» com o Teatro 

Grego, no Capítulo II, e começa por afirmar que o teatro italiano não iguala sequer o dos 

latinos, apesar das «singulares belezas» da Ópera que os Antigos desconheciam (10). Quanto 

ao teatro francês, o elogio é realmente apoteótico: 

« (...) Não há Nação que possa disputar com os Gregos em todos os 
géneros como a Francesa. Não deve recear-se o ser desmentido, afirman
do que o Século de Luís XIV não cede em nada ao de Alexandre. Os 
Bossuetes, Bourdaloues são comparáveis a Demóstenes, a Esquino, 
Fléchier, Fénelon são superiores a Isócrates. Na História, na Poesia, 
na Tragédia e na Comédia tem a França exemplares que os Gregos 
não desaprovariam^...)» (11) 

Segue-se, aliás, uma comparação entra a História dos dois Teatros que faz equivaler 
Jodelle a Thessis e João de la Pérusse, tendo-se limitado Gamier e Hardy a seguir as pisadas 
do primeiro (12). Ultrapassado o ancestral gosto francês pelo teatro italiano, grosseiro mas 
de algum modo fundador (13), um esforço de aperfeiçoamento trouxe à França uma segunda 
época de Teatro, conforme o autor salienta, e com ela Tristão o Heremita, Mairet, Rotrou e 
Scudéry: foi maior o esplendor nas decorações, no vestuário, e os poetas promoveram uma 
dicção nobre e maior elevação dos pensamentos; o actor adquiriu uma declamação fácil e uns 

gestos expressivos 
Enquanto que o poder, na Grécia, protegia o Teatro, em França ele é tolerado pelo 

Ministério e censurado perla Religião, sendo, assim, explorado por «uma tropa de gentes, a 
maior parte delas pouco estimáveis (...)», protegida por particulares que punham à disposição 
salas deficientes. Mas «o grande Corneille» conduziu o Teatro Francês à glória, salienta o 
autor, superando o sublime dos heróis gregos, qual «novo Sófocles»: 

« (...) a Tragédia em toda a sua pompa nasceu do seu génio como lá 
Minerva tinha saído armada da cabeça de Júpiter. Sacudiu o jugo dos 
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Antigos, com o mesmo socorro dos Antigos. Cortou estes ramos su

pérfluos que consumiam a substância de um tronco que ele ia elevar 

até aos Céus. Semelhante a estes turbilhões de fogo, que consomem 

tudo o que encontram, abriu uma passagem e submeteu o Universo 

à força do seu entusiasmo. (...)» (14) 

Paradoxalmente inspirado pelos Antigos e liberto deles, Corneille, que rivalizou com Luís 

XIY na partilha da grandeza, foi conhecido nos Teatros da Europa e «as nações mais 

instruídas» procuravam avidamente os «seus belos poemas» (15). Na comédia, a França foi 

também triunfal com Jean-Baptiste, alimentado pelo teatro antigo e sobretudo pela 

experiência do seu tempo: 

« (...) Molière enriquecido dos despojos dos Gregos, dos Romanos, dos 
Italianos e principalmente dos ridículos do seu tempo e dotado de todos 
os dons que formam um grande Poeta pôs em cena o Misantropo, o Tar
tufo, as Mulheres sábias, as Preciosas Ridículas, a Escola das Mulheres, 
etc. (...)» (16) 

Transformando-se num divertimento régio, mais exigente, o Teatro, em França, produz 

também o seu Eurípedes, conquistador de plateias por uma ternura matizada, ainda que a 

construção das suas peças seja, no seu entender, deficiente: 

« (...) Racine, este novo atleta, ganhou os corações, enternecendo-os, 
os seus quadros algumas vezes também grandes, mas de melhor com-
sição se faziam mais agradáveis por uma acção mais bem conduzida e 
mais bem sustentada.A esta correcção inimitável ajuntou Racine todos 
os encantos, toda a frescura, toda a força de um excelente colorido (...)». (17) 

Superior ao Grego porque teve de superar múltiplos obstáculos que o poderiam ter 
aniquilado mas só o engrandeceram, o teatro francês não esmoreceu depois dos seus 
eminentes fundadores, sublinha o autor. Crébillon e Voltaire são dignos do prestígio dos seus 
antecessores, o primeiro pelo seu frisson trágico, o outro pela majestade que investe em 
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cena, apesar da injustiça de certa crítica que tentou refrear o génio cada vez mais esmorecido 

nas novas gerações de dramaturgos franceses: 

« (...) As obras de Crébillon, cuja perda ela ( a Cena Francesa) chora 

continuamente e as de Mr.de Voltaire cuja vida quereria ele igualar à 

de Nestor, continuam a merecer-lhe os maiores elogios.Pyrrho, Rada-

misto e Zenobia, Édipo, Mérope, Zaire e outros muitos Dramas destes 

dois competidores serão sempre vistos comprazer. Em vão a Crítica, 

quasi sempre injusta, se elevou contra este terror sombrio e verdadei

ramente trágico que um inspira contra a pompa e magnificência teatral 

que o outro quer fazer reviver (...) ». (18) 

Depois de aconselhar, no Capítulo III, a consulta da Prática do Teatro do Abade 

d' Aubignac e os Discursos Preliminares do Padre Brumoy para uma definição da Fábula, esta 

obra propõe «um fiel extracto da exposição» de Zaire de Voltaire para avançar muitas 

objecções: a Zaire afigura-se uma personagem mal construída; Nerestão umas vezes é menino 

de tenra idade, outras vezes é um soldado experiente; o Sultão é incoerente e caprichoso 

quando devia ser escrupuloso e justo (19). Deficiente em verosimilhança, a composição de 

Voltaire contribuiu grandemente para a decadência do Teatro. É este o balanço que a 

História Crítica faz da obra voltairiana e que se pauta, portanto, pela censura. 

No Capítulo V, ergue-se novamente a voz de Corneille, desta vez a propósito dos 

Coros que na Antiguidade faziam a transição entre cenas, o que no século XVII não se 

praticava: 

« (...) ou se dava atenção ao que cantava o Coro ou não.Se se não dava, 

o espírito do que a usa estava muito aplicado e não tinha algum momen

to para descansar. Se se dava, sua atenção estava muito dissipada pela ex

tensão do Canto; e quando o outro Acto principiava, carecia de fazer um 

esforço para lembrar-se do que já tinha visto e do ponto em que a acção 

tinha ficado. (...)» (20) 

O autor diverge da opinião de Corneille, citando, aliás, o Padre Menestrier para salientar a 

subtileza com que os Gregos empregavam a música no teatro, e afirmando que um Coro, à 
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maneira grega, não exigia a mesma atenção que o espectador prestava ao desenrolar da 

acção(21). Conforme regista, o Padre Brumoy vai dar uma nova autoridade contra a 

objecção de Corneille: 

« (...) O Teatro perde na supressão dos Coros a continuação da acção e um 

magnífico espectáculo que serve para sustê-la e que é, falando assim, a ba

se ou acompanhamento do tablado (...)». (22) 

Com efeito, o respeito pela verosimilhança implica a pausa, já que se pressupõe que as 
personagens se deslocam, se consultam, descansam, e os intervalos permitem criar estas 
ideias, princípio que o Abade d' Aubignac vem confirmar (23). Contrariando, ainda, Corneille 
que insiste em que «o espírito do auditório se afrouxa no tempo em que as nossas rebecas 
tocam», o autor lamenta que esta música nada tenha a ver com os incidentes de cada Acto e 
se limite a «cantigas, fanfarrices e contradanças» que só inferiorizam a arte dramática (24). 

Por outro lado, este autor argumenta em favor de Corneille, quando no «Capítulo VI» 

se discute a importância relativa do substrato e do estilo nas composições: 

« (...) Pôs-se-nos por argumento que o Cid cheio de defeitos não se con

serva senão pela Poesia. 

É conhecer bem pouco o merecimento deste excelente Poema, o julgar 
que o estilo é quem o faz excelente. Concedemos que tem grandes bele
zas; mas as situações, os sentimentos, as paixões e este extremo em que 
está Ximena de vingar a morte de seu pai contra seu amante, não são tão 
admiráveis como o estilo? O pequeno número daqueles que conhecem es
ta obra por si mesmos, o grande número daqueles que não a conhecem, 
mais que na fé dos primeiros, lêm e vêm o Cid com um grande prazer. É 
porque os defeitos se lhe notam, esquecem, apenas se entrega a alma ao 
calor do sentimento e ao patético das paixões. (...)» (25) 

Trata-se já não de avaliar a «correcção» da polémica peça de Corneille, mas de a 

valorizar por um novo pendor quase romântico que se compraz, antes de mais, nos efeitos 

dos afectos paradoxais. O Padre Brumoy é referido aqui para corroborar esta ideia e encarar 

a obra como um todo: 
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« (...) Nos bons Autores tudo fala, tudo obra; mas é,diz o Padre Bru-

moy, mais a acção e o sentimento que o discurso, em lugar de que os nos

sos Poetas Noviços dão mais nos discursos e palavras para suprir ao 

espectáculo e à paixão. (...) » (26) 

Nos poetas geniais, o pensamento corre mais velozmente do que a mão com os seus 
cuidados de estilo: Corneille segue o «impulso do génio», enquanto Boileau prima pela 
correcção e os seus versos são mais «judiciosos do que sublimes» (27). Quanto à questão da 
tragédia ser ou não versificada, argumentando alguns que a prosa contribui para uma maior 
ilusão teatral, é o nome de La Motte que surge para afirmar que «a poesia, maiormente a que 
é majestosa e muito cadente é um abuso no Teatro.» (28). Empenhado em distinguir poesia 
de «inchação de estilo, o autor considera que o bom verso é indispensável para realçar os 
sentimentos das personagens que a prosa ou o mau verso podem ou esmorecer ou exagerar. 
St.Evremont é citado para, neste quadro, criticar o Teatro Francês: 

« Nos nossos teatros, o que deve ser terno, não é muitas vezes 
doce; o que deve formar a piedade, apenas faz a ternura. A emoção 
passa por desmaio, a admiração parece horror.» (29) 

É evidente que na pintura dos caracteres, o poeta corre o grande risco de ceder 
demasiadamente ao gosto da sua Nação, sem atender «ao maravilhoso de todos os tempos» 
que constitui o «verdadeiro princípio, bom gosto e razão» (30). Nem Corneille soube pintar o 
Rei de Castela no Çj i nem Racine Créon na Thebaida, mas Corneille soube também encobrir 
dissonâncias com subtileza ao ponto de se fazer apreciar sobretudo pela sua irregularidade: 

« (...) Corneille no princípio de Rodogune pintou esta Princesa com um tal 

entusiasmo pelo bem do Estado, que lhe fez esquecer seus próprios ressen

timentos e sacrificar seus interesses ao tratado da paz (...). 

Quem não seria descontente se Corneille sustentasse melhor o cará

cter de Rodoguna, à custa de fazer-lhe perder tantas belezas? (...)»• (31) 
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No Capítulo IX, o Abade cTAubignac define sentença e o autor desta obra desaconselha-

a em absoluto no teatro, até porque nos Gregos elas são raras, respeitando assim a finalidade 

do Teatro que consiste em mover e não em instruir (32). No Capítulo X, o mesmo Abade é 

citado para reprovar as peças cheias de incidentes que só prejudicam a economia e a 

verosimilhança (33). 

A propósito do amor na tragédia, o «pai da Cena» francesa, Corneille, soube sempre 

subordiná-lo a um sentimento mais enérgico e elevado como a ambição, ao contrário de 

Racine, que, conforme observa o autor, pôs o amor na moda, desfigurando até os heróis da 

Antiguidade ao revesti-los primordialmente com a moleza sentimental. Daí que considere 

Corneille, neste aspecto, superior a Racine (34). Neste contexto de condenação, o Padre 

Brumoy incompatibiliza o mel com a tragédia para defender nesta um espaço de máxima 

nobreza: 

« (...) Pode-se (...) ter alguma elevação de sentimentos sem ser acometi
do de ver a tragédia degradada por uma vã ternura que nada tem de sé
rio e de que toda a arte consiste em atalhar a cada passo as impressões 
que deveriam produzir o terror, a piedade ou a paixão principal do Dra
ma? (...)» (35) 

O Capítulo XII debruça-se sobre a questão das «Máquinas e do Maravilhoso», 
excluindo desde logo as máquinas propriamente ditas que revelam monstros e fúrias, pois em 
tudo contrariam a verosimilhança, no sentido de se concentrar nos «artifícios de que um autor 
se serve para formar o nó , para inserir os incidentes, para acrescentar o interesse e produzir 
admirações grandes» (36). Superior a Sófocles, Voltaire soube utilizar de maneira sublime o 
reconhecimento em Zaire: 

« (...) Um dos mais belos reconhecimentos do Teatro Francês é sem contra
dição o de Lusignão e de seus filhos. Que bem manejado sentimento! Que 
progressão, que matizes! Que natural, que patético nos discursos de Lu
signão! Atrevo-me a dizer que a situação é ainda mais penetrante em Zai
re que na Electra.(...).» (37) 
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Tamanha competência não impede que Voltaire tenha cometido certas imprecisões 
ou até incongruências como, por exemplo, permitir que Lusignão reconheça a filha, Zaire, 
através de uma cruz, quando ela foi criada como escrava por um povo que privava as 
crianças de todos os sinais de Cristianismo (38). Apesar de sempre terem agradado, mau 
grado a reprovação da filosofia moderna, o autor é de opinião que se devem evitar os 
reconhecimentos porque quase sempre se encaixam mal nas tragédias. Mesmo as cartas ou 
bilhetes oferecem um modo difícil de atar ou desatar um enredo. Racine só utilizou este meio 
para finalizar Baiazet e fá-lo notavelmente, mas não consegue que ele pareça 
indispensável(39). Atália tinha mil meios de dar a conhecer ao príncipe os seus sentimentos. 
Segundo o autor, Voltaire imitou Racine na carta que Nerestão escreveu a Zaire, mas o certo 
é que o primeiro «não é menos isento de falta» do que o autor de Bajazet: quando Nerestão 
determina que Zaire se baptize, não propicia esta cerimónia, pondo em perigo a sua 
resolução, pois Orosman ama-a e é natural que impeça que ela abjure a sua Lei(40). 

Quanto aos sonhos, Racine emprega-os aceitavelmente em Athajia e menos bem em 

Tphjgenia. As suposições são também dificilmente manejáveis no teatro, razão pela qual criam 

obscuridade no Pjrrhp_de Crébillon e no Hemclio_de Corneille (41). São muitas as 

dificuldades com que os dramaturgos deparam.^ Aubignac oferece uma caricatura do jovem 

autor fácil e presunçoso, incapaz de contribuir substancialmente para a glória do Teatro em 

França: 

« (...) Lança-se mão de uma história que agrada, diz o Abade d̂  Aubignac 
e sem saber o que ela tem de conveniente ou de impróprio para a Cena 
sem observar que ornatos ou inconvenientes é preciso evitar (...) O nos
so Poeta mete e ainda une nesta obra todas as Elegias, Estâncias e Can
ções que em outro tempo fizera à sua Cloris; e quando viu que tinha com
posto trezentos ou quatrocentos versos, lembrou-se de dizer que era um 
Acto.Continuando deste modo, chega até à morte de algum Príncipe e 
fez-se o Drama. (...) » (42) 

Pelo contrário, os grandes são modestos e prudentes no estudo e vigilância com que 
propõem os seus dramas.O último capítulo desta obra lamenta a pobreza teatral do seu 
tempo, tanto em autores como em actores, e acrescenta que o dramaturgo não deve ter a 
preocupação de escrever para um determinado comediante, pois a obra deve sobreviver com 
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valor a circunstâncias deste tipo (43) e deve privilegiar uma ideia principal. Diderot, 
conforme se salienta, põe uma objecção a este princípio no seu Filho Natural: 

« (...) Há na composição de um Drama uma unidade de discursos que corres

pondem a uma unidade de acentos...Se fosse de outra sorte, haveria um ví

cio ou no Poema ou na representação.As personagens não teriam entre si 

a união, a conveniência, a que devem ser sujeitas ainda nos contrastes.Sen-

tir-se-ia na declamação dissonâncias que aborreceriamReconhecer-se-ia 

no poema um ente que não seria feito para a sociedade em que se introdu-

ziu.(...) » (44) 

Assim, a expressão do dramaturgo há-de unir-se à do actor, produzindo uma unidade 
com que o autor desta História Crítica não concorda. Pelo menos, continua, corrigindo 
Diderot, a unidade de acentos que é a expressão do comediante deve corresponder à unidade 
de discursos, globalidade de costumes, pensamentos e paixões integrantes da obra (45), 
nunca esta se subordinando à primeira até pela ameaça da tirania que os comediantes, com 
esta dependência, podem exercer sobre os dramaturgos e as invejas que se desenvolvem entre 
actores. No essencial, o Autor devia tão só escrever um bom Poema e só depois, sob a sua 
autoridade e o prestígio da sua obra, escolher o actor o que lhe convém. 

Obviamente que esta obra não compreende ainda a modernidade de Diderot que 
incorre no risco de «desautorizar» o dramaturgo plenipotenciário, ao mesmo tempo que 
manifesta um desprezo antigo pelo universo menos olímpico dos actores, apesar de Molière, 
o autor-actor, já há muito ter pressentido, dito e praticado a lição de Le Fils Naturel (46). Do 
mesmo modo que Luís XIV superou o século de Alexandre no Teatro, - o heroísmo de 
Corneille superou a sua irregularidade, Racine ganhou em colorido o que perdia em mel, 
Voltaire havia de compensar largamente a ^verosimilhança com um paraíso de subtilezas, 
Molière reinava pela vivacidade histórica, Crébillon viria a introduzir novíssimas tensões 
num esforço nacional continuado que produziu critério, bons actores e abundantes belezas, o 
século XVIII português deveria aplicar-se na reforma sustentada do seu pobre universo 
dramático, recuperando, afinal, tão só a lucidez pateada de Manuel de Figueiredo. 
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NOTAS: 

(1) ARAÚJO Luís António de, História r^r, Ho Teatro na qual se tratam as ÇJUSJS da decadência do seu 

v e r d a d e i r o j ^ s ^ ^ 
oferecida a El-Rei Nosso S^^DJ^MJ^^ Na Regra Oficina Tipográfica, 1779, Com Licença da Real 

Mesa Censória. 

(2) Idem, ibidem, 4a página da dedicatória. 

(3) Idem, ibidem, na 5" página da dedicatória lê-se: 
« (...) Essa foi a causa por que o sábio Teólogo Mr.Bossuet, Bispo de Meaux, escrevendo ao Padre 

Cassaro Theatino, julgando-o Autor de um papel a favor do Teatro, que apareceu em 1694, o convence da 
obscenidade do mesmo Teatro; trazendo-lhe à memória os grosseiros equívocos de que estão cheias todas as 
comédias de Molière, as falsas ternuras; máximas de amor, doces convites para gozar do agradável tempo da 
mocidade- lembra-lhe mesmo que o Od.de Corneille não representa mais que o querer que seja amada Xnnene, 
que se achou com Rodrigo, que se trema dele, quando teme perdê-la, e que se estime, quando se espera possm-la; 
e vem a concluir que semelhantes espectáculos onde tudo é mel, tudo afeminado, devem ser separados da vrda 

dos Cristãos. (...)» 
Na 6a página, Araújo refere-se a Montesquieu e à Zaire de Voltaire. 

(4) Idem, ibidem, pp. 7- 8. A referência a Manuel de Figueiredo encontra-se na página 7: 

« (...) Apareceu Manuel de Figueiredo com o seu Teatro, apenas alguma pessoa, que se tona 

separado por mero de uma sábia crítica do domínio das paixões em que tinha sido criado, o podia 1er, e com 

gosto (...) ». 

(5) Idem, ibidem. « Prólogo», pp.VHI-IX. Nesta última página, salienta : « (...) O Autor de Mérope que parece 

ter herdado de Racine a grande arte de interessar assim nesta Tragédia como em todas as que temos dele, nao 

nos faz verter tanto as lágrimas, como quando opõem os sentimentos às paixões, ou estas àqueles (...)». Na 

págma X, continua: « (...) Porquanto não introduzir mars que sentimentos em uma tragédia é não excitar como 

se tem provado mais que a admiração, sendo só pela mistura deles com as paixões, que os grandes Poetas 

chegaram a inspirar-nos piedade e terror (...) ». 

Na página XI do «Prólogo», o autor conclui que não pretende ser legislador do Teatro, mas sim 

«mostrar os caminhos que se devem evitar», não estabelecendo regras, arrancando tão só «os espinhos e 

aplanando o caminho» para que o Arquitecto, isto é, o dramaturgo construa a peça. 

(6) Idem, ibidem, cap. I, pp. 5-6. Na página 6, o autor nota: « (...) a tradução de Boikau 6 tanto contra o sentido 

do texto que faz admiração que lhe escapasse semelhante falta.(...)» 

(7) Idem, ibidem,cap.I, p.7. 
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(8) Idem, ibidem, cap.I, p.8. Nesta página, mais uma vez o autor corrige Boileau: « (...)Este verso 'interessa le 

choeur, etc.'não é exacto, sem que todos os Autores concordam, dizendo que Esquilo tinha empregado o Coro 

como personagem unida à acção, senão tenham enganado; tanto é certo, que os melhores Críticos cometem erros 

sobre a Literatura dos Antigos. (...) » 
Quanto à capacidade inovadora dos Gregos, ver sobretudo as páginas 9 e 10 deste capítulo. 

(9) Idem, ibidem, cap. I, p. 12, onde conclui:« (...) A imitação é sempre uma violência; mas é escravidão a mais 

dura para dois Autores que tratam a mesma matéria ». 

Para tirar proveito da imitação é necessário que se passem séculos entre o imitador e o modelo (...) e 

entre contemporâneos os bons Originais não produzem senão frios Copistas (...).» 

Na página 17, o autor cita novamente Boileau paia iniciar a sua explicação, situada entre a página 17 

e a página 21, sobre a preponderância da tragédia sobre a comédia nos gregos e o inverso nos Romanos, 
apoiando-se agora em Horácio: 

«Des succès fortunés du spectacle tragique, /Dans Athènes naquit la comédie antique.-» 

(10) Idem, ibidem, cap. II: «Do Teatro Moderno e do Francês, comparado com o Teatro Grego», p. 22. 

(11) Idem, ibidem. cap.II, pp. 22 -23 . Nesta última página, o autor continua: « (...) A História do Teatro Grego é 

a do Teatro Francês, excepto a diferença dos costumes. É perfeita a semelhança na origem e nos progressos do 

espírito; e não é menos a respeito dos sufrágios e da reputação que um e outro por graus tem adquirido.(...)» 

(12) Idem, ibidem, cap.II, p.25. Na página 24, o autor concilia basicamente o Teatro com a Religião dizendo que 

«foi nesta que o Teatro pôs os olhos e a sua consideração», tanto na Grécia, como em França, apesar dos 

equívocos de superstição que invadiram o Teatro (...)». 

(13) Idem, ibidem, cap.II, pp. 24-25. A propósito do gosto francês pelo teatro italiano, o autor cita ainda Boileau: 

« Chez nos dévots aieux le théâtre abhorré, 

Fut longtemps, dans la France, un plaisir ignoré. 

De Pèlerins, dit-on, une troupe grossière, 

En public, à Paris, y monta la première, 

Et sottement zélée, en sa simplicité, 

Joua les Saints, la Vierge et Dieu par pitié.» 

(14) Idem, ibidem, cap.II, pp. 28-29. Na página 29, o autor acrescenta: « (...) Este fenómeno pôs a Corte, a 

Cidade e a Província em uma espécie de êxtase; o nome de Corneille voava de boca em boca.Corria-se em 

montões às suas Tragédias. A França lhe deu o título de grande, que o Augusto moderno dividiu depois com 

ele.(...)» 

(15) Idem, ibidem, cap.II, p.30. 
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(16) Idem,>bidenL cap.II, p.30. Nesta página e na seguinte, o autor nota que a sátira fina e o bom gosto 

corngiram a ignorância e a «ciência indigesta» que eram ambas ndículas. Adqurrrndo deste modo uma certa 

elevação, o Teatro foi promovido pelo rei que o chamou para a Corte. 

(17) Idem ibidem, cap.II, p.31: « (...) O pai da Cena Francesa foi substituído pelo mais digno competidor que a 

natureza lhe podia dar. E nisto Racrne excedeu a Eurípedes seu modelo que não nnpediu que Sôfocles nao 

ocupasse sempre o primeiro lugar. (...) » 

(18) Idem ibidem, cap.II, pp. 32-33. Na página 34, o autor lamenta a esterilidade da nova geração de 
dramaturgos, depois de Crébillon e de Voltaire, salientando a necessidade de estimular o Teatro em França. 

(19) Idem, ibidem, cap.IIL pp. 35-45. Nas primeiras quatro páginas, o autor resume a exposiução de Zaire para 

logo considerar os defeitos na construção das personagens e citar alguns passos desta tragédia. 
Na página 48, conclui: « (...) Eis aqui o primeiro Acto da Tragédia de Zaire, onde as personagens sao 

em tudo opostas à xdade, ao estado, aos interesses que se lhes dão a si mesmas. O que há nxsto de mars 
lamentável é que o aplauso universal deste Drama pareceu autonzar o desprezo da arte e o esquecnnento da 
economra geral (...) ». Nas páginas 54 e 55, o autor considera que a verosimrlhança nem sempre é observada em 
Zaire , o que contribuiu para a decadência em matéria de rigor da composição dramática. 

(20) Idem, ibidem, cap.V, p.70. 

(21) Idem ibidem, cap.V. A opiruão do Padre Menestrier é atada na página 73: « (...) Os Gregos, diz o Autor 

citado tinham versos e cautos para as lágrimas, para a dor, para a cólera e para a alegria.Para as corsas senas e 

para as jocosas. Sabiam exprirmr o estrondo das ondas, o estampido dos ventos e o ranger dos dentes dos 

animais.(...)» 

(22) Idem, ibidem, cap.V, p.75. 

(23) Idem ibidem, cap.V, p.77: « (...) E, por isto, diz o Abade é' Aubignac que os Dramáticos se têm senado dos 
intervalos dos Actos. Porque tendo conhecido que o Poema mcluia murtas coisas que não podram ser 
representadas na Cerra e que muitas vezes todos os Actores desapareciam para fazer em outra parte acções que 
dependem de algum tempo, lembraram-se para isso deste espaço que distingue os Actos. (...) » 

(24) Idem, ibidenvcap.V, p.78: « (...) As nossas rebecas, acrescenta este pai da Cena Francesa, não tem estas 
duas incomodrdades. O espinto do audrtóno se afrouxa no tempo em que elas tocam e reflète no que vm para o 
louvar ou vituperar, quanto lhe agradou ou desagradou; e o pouco que tocam lhes deixa as rderas tão frescas, que 
quando os Actores tomam a sair, não há necessidade de esforço para renovar-lhe a atenção (...) ». 

Nas páginas 79, 80 e 81, o autor sugere que os autores aprendam com os Gregos a mtroduzir 

belamente a música nas tragédias. 
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(25) Idem, ibidem, cap.VI, pp. 94-95. Na página 96, o autor nota que apesar de Racine considerar que Bérénice é 

a sua melhor obra poética, não é a que melhor «passe la rampe». Também Crébillon é estilisticamente inferior a 

Voltaire, acrescenta, mas aplausos não lhe faltam. 

(26) Idem, ibidem, cap.VI, pp. 112-113. 

(27) Idem, ibidem, cap. VI, pp. 98-99. Na página 102, o autor cita L'Abbé Dubos para expor os perigos do abuso 
da imaginação: « (...) O Padre Mallebranche, diz ele, escreveu contra o contágio das imaginações fortes, cujo 
encanto, para nos enganar, consiste em sua fecundidade de imagens e no talento de pintar vivamente os objectos. 
(...)». Dubos é ainda citado, pp. 104 - 105, para com exemplos da pintura concluir que «com razão se prefere 
uma escola que ajunta a representação a um belo colorido,àquela cujo merecimento consiste todo nas cores.» 

(28) Idem, ibidem, cap.VII, p.107. Foi uma actriz que conversando com o autor defendeu a naturalidade no 

Teatro e a opinião de La Motte que preferia as tragédias em prosa: « (...) Hércules, Augusto, Mitridates, Eneias, 

Édipo, Pompeu falavam porventura em verso? (...) ». 

(29) Idem, ibidem,cap.VII, p.l l l . 

(30) Idem, ibidem, cap.VII, p.114: « (...) Os Espanhóis, os Alemães, os Ingleses, os Italianos, os Franceses darão 
a Aquiles cada um uma tintura desse temperamento, desse génio que os distingue dos outros povos.Uns o farão 
tardo e cerimonioso; outros frio e um pouco duro; aqueles pensativo e soberbo, galante, polido e avantajoso 

estes(...)». 
Na página 116, o autor acrescenta que o poeta deve abdicar do sucesso fácil que o obriga a particularizar 

excessivamente a pintura das personagens de acordo com os costumes do seu país.Pelo contrário, «se este abuso 

tem feito progressos, pertence aos sábios o arrancá-lo; a eles toca reconduzir seus concidadãos aos verdadeiros 

princípios, ao bom gosto e à razão.» 

(31) Idem, ibidem, cap.VII. Na página 117, o autor critica a construção das personagens o Rei de Castela e 

Créon, respectivamente do Çjd e de Thebaida. O primeiro limita-se a ser uma «ociosa testemunha» e o segundo 

cai em contradições sucessivas. Nas páginas 124 e 125, refere-se a Corneille e à sua capacidade de, pela beleza, 

superar dissonâncias na construção dos caracteres. 

(32) Idem, ibidem, cap.IX, p.IX e p.132: « (...) O Abade d'Aubignac define-as: as proposições gerais que não 

pertencem à acção teatral mais que por aplicação, e por consequência, nas quais se acham mais que por discursos 

tão somente próprios para instruir o espectador nas regras da vida civil e não para explicar algumas intrigas do 

Teatro (...).» Nas quatro páginas seguintes, o autor expõe as razões pelas quais as desaconselha no domínio 

teatral. 
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(33) Idem, ibidem, cap.X, p. 141: « (...) as Fabulas polymythas, isto é, cheias de um grande de um grande 

número de incidentes ou são viciosas ou não são das melhores (...) ».Nas páginas 137-139, critica a peça Akaida 

sob este ponto de vista. 

(34) Idem, ibidem, cap.XI, pp. 142-143. Nas páginas 143 e 144, conclui: « (...) Não há leitor um pouco instruído 

que não prefira o terno pai de Ifigénia, suspenso à devida obediência, aos Deuses e ao clamor da natureza, a um 

mancebo orgulhoso, que pretende submeter tudo à sua paixão (...).Quanto a Corneille, é neste ponto superior a 

Racine! (...) ». 

(35) Idem, ibidem, cap.XI, p.148. Nas páginas 149-153, o autor continua a evidenciar os efeitos nefastos do 

amor na tragédia, ao destituí-la da sua seriedade para a tornar frouxa. 

(36) Idem, ibidem. cap.XII, p.154: « (...) Tais são os reconhecimentos, as cartas, ou bilhetes, os punhais, a 

evolução dos manes, os oráculos, os sonhos, os trovões, as suposições. (...) » 

(37) Idem, ibidem. cap.XII, p.155. Nas três páginas seguintes, o autor compara, sob este ponto de vista, a Zaire 

de Voltaire à Electra de Sófocles. Na página 156, prossegue: « (...) Em Sófocles, a Cena da Electra parece 

terminar-se às tranquilas doçuras da esperança e não produzir uma mútua alegria.Em Voltaire a alegria de 

Lusignão é suspendida pelo temor de achar sua filha Musulmana. Este incidente abre uma segunda fonte de 

interesse para a situação. (...) » 

(38) Idem, ibidem.cap.XII, p.159. Aqui se cita uma passagem da Zaire de Voltaire, a do reconhecimento da filha 

por Lusignão: 
«Oui!...c'est elle...Je vois, 

Ce présent qu'une épouse avait reçu de moi, 

Et qui de mes enfants ornait toujours la tête; 

Lorsque de leur naissance on célébrait la fête.» 

Na página 160, o autor conclui: « (...) se Sófocles e Mr. de Voltaire com todo o seu génio não podem 

fazer verosímil o seu artifício, podê-lo-ão fazer Autores que não têm o seu tacto, nem o seu espírito?». 

(39) Idem, ibidem.cap.XII, pp. 164 - 165.A própria Roxana observa a Bajazet: 

« Ils ont beau se cacher.L'amour le plus discret, 

Laisse par quelque marque échapper son secret. 

Observons Bajazet, étonons Atalide, 

Et couronnons Vamant, ou perdons le perfide..» 

(40) Idem, ibidem, cap.XII, p. 167: « (...) Vê-se nestes dois exemplos que o Poeta não sacrificou a verosimilhança 

senão por si mesmo. Não é também isto uma lição que mostra aos novos Autores, não só que um uso muito 

frequente das cartas nas tragédias enfraquece os efeitos, mas ainda que as penetrantes Cenas que se produzem 

são quasi sempre compradas à custa da verdade da acção trágica? (...) » 
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Quanto ao uso de punhais, nota o autor, na página 168, que ele é quase sempre deslocado e apresenta o 

exemplo da peça H\permnestra de «Mr. le M.» nas páginas 168-171, citando até uma passagem desta 

tragédia.Este «Mr. de M.» é identificado em nota de rodapé, página 172, como sendo «Mr. le Mière», autor 

cheio de talentos, «sua docilidade e seu gosto anunciam uma grandeza de alma, um (hscernimento que não 

podem senão honrá-lo muito.» 

(41) Idem, ibidem, cap.XII, pp. 173-174. 

(42) Idem, ibidem, cap.XIII, p.178. Interrompendo a citação de D'Aubignac, o autor acrescenta: « (...) Põe-se ao 

trabalho: tudo quanto escreve é delicioso.Apenas a arte de Sófocles e de Corneille lhe oferece algum espinho. 

Causa-lhe admiração o ver que estes grandes homens acharam a carreira laboriosa. (...) » 

Na página 181, o autor contrapõe a seriedade e aplicação dos grandes autores à leviandade dos novos. 

(43) Idem, ibidem, cap.XIV, p.190: « (...) Os bons Autores fazem os bons Comediantes e estes fazem mais que 

medíocres Autores.No tempo de Molière, de Corneille, de Racine, estava o Teatro cheio dos melhores Actores. 

Hoje os Autores são medíocres; falo daqueles que na verdade o são e os mais suportáveis apenas chegam aos 

menores do tempo passado. (...)» Na página 193, o autor observa que Racine soube tirar partido, primeiro, do 

esplendor da voz de Mademoiselle Chammêlé e, depois, da suavidade de voz de Mademoiselle le Couvreur. 

(44) Idem, ibidem, cap.XIV, p. 196. Na página 197, continua: « (...) Pelo que um Autor Dramático está em uma 

absoluta necessidade de ter sempre o Comediante debaixo de seus olhos para julgar pela representação os efeitos 

de cada parte da sua obra. (...) » 

(45) Idem, ibidem, cap.XIV. Na página 197, o autor define a arte do Poeta: « (...) A expressão é a arte de 

representar por sinais recebidos das ideias ou das acções pretéritas, de fazê-las sensíveis pelo idioma como as 

cores as fazem reviver num quadro. Os costumes, os pensamentos, as paixões são tantos objectos a quem um 

Poeta dá uma alma e um corpo com a palavra (...).Este é a taixa dos Autores (...)». Aqui «taixa» deve 

corresponder a «tâche» e é certamente um galicismo epocal. 

Na página 198, o texto esclarece o significado de «expressão de acentos (...) que não é mais que a arte de 

comunicar os pensamentos escritos e de recordar pelo recitativo ou pela representação, interessantes ou 

agradáveis acções (...) ». 

Na página 199 e 200, o autor descreve os orgulhos de alguns actores para quem as peças são explicitamente 

escritas, inferiorizando tantos colegas que poderiam vir a ser melhores, e alimentando uma dependência perigosa 

do dramaturgo em relação ao universo algo mesquinho dos comediantes. 

(46) Ver MÉNTL, Alain, Diderot et le drame. Théâtre et Politique, Paris, PUF, Philosophie, 1995. 
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FRANCISCO LOURENÇO ROUSSADO E AS VIGIADAS VIRTUDES DO TEATRO 

A D i ^ r t a s l o ^ ^ d e s t e P r o f e S S ° r R é g Í ° 
de língua latina na Corte, ainda que praticamente desprovida de referências a dramaturgos e a 
teóricos franceses, manifesta, em 1799, um notável esforço de valorização do Teatro, bebido 
certamente em vozes estrangeiras e iluminadas, contra os velhos preconceitos que o 

asfixiavam. 
Depois de estabelecer uma dualidade de concepções que opõe o Teatro enquanto 

«pecado, ocasião de grandes vícios (...), escola de incontinência e de lascívia» a uma 
afirmação da necessidade absoluto do Teatro (1), Roussado propõe-se exammar 
cautelosamente as duas posições, avaliando os seus progressos desde o pagamsmo ate a 
expurgação cristã dos seus erros e considera, finalmente, a sua utilidade e as formas de evttar 

os abusos. 
Grosseira e indecente desde as suas origens gregas, entre os gentios, a Comédta, no 

campo, e a Tragédia, mais grave e depurada, na cidade (2), as representações teatrais vêm a 

ser alvo das mais severas e merecidas censuras dos Santos Padres em Roma. No contexto de 

uma terrível peste, os Romanos introduziram a Tragédia e a Comédia «para aplacar as suas 

falsas divindades», ambas intrinsecamente defeituosas e origem de escândalo ao abordarem 

«os estrupos, os incestos, os ilícitos amores das mmheres prostituídas (...) as lascivas dos 

falsos deuses, os furtos, paricídios e aleivosias». (3) 
Os príncipes cristãos vieram a corrigir estes erros do paganismo, salientando nas peças 

dramáticas as instruções morais da vhtude. São Tomás atenua o pecado latente no 
divertimento, afirmando que, quando não se procura cometer alguma acção contra Deus e se 
ele não é excessivo, é lícito. A própria profissão de comediante não é pecammosa se for 
exercida com moderação, isto é, sem obras e palavras inconvenientes, e em tempo próprio. 
Sírancisco de Sales defende também que as comédias não são substancialmente más e ensma 
os modos de evitar perigos nestas e noutras semelhantes recreações (4) 

No capítulo V, Roussado aborda as «Objecções contra a permissão das Representações 

Teatrais entre os Cristãos», destacando, desde logo, as opiniões dos Teólogos e, não sem 

admiração, dos Políticos. Neste contexto, é exposta a pos.ção de nm Francês chamado 

Amelot que «no sen Tratado Político» diz o seguinte: 
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« (...) o Baile e a Comédia são os dois cachopos em que pela maior 
parte naufragam as mulheres e as raparigas; porque a Comédia as en
sina a serem lascivas e o Baile lhes dá ocasião de o praticarem. (...)» (5) 

Importa registar que o capítulo que se segue pretende responder a estas objecções e é 
desproporcionadamente maior em relação ao capítulo V, pois desenvolve ao longo de treze 
páginas os argumentos que podem salvar o Teatro. Cícero já preconizava a necessidade do 
decoro para a Arte em geral e também para o Teatro, garantindo, assim, «a mesma virtude da 
modéstia, oposta ao vício da torpeza e obscenidade» de que fala Horácio a propósito da 
poesia dramática. Para além de as representações se poderem afigurar viciosas, há ainda a 
possibilidade delas serem decentes e boas, mas ocasionarem pecado para algumas pessoas 
que as vêm com malícia, interpretando-as abusivamente (6). Do mesmo modo que o sol, a 
chuva, a comida e até os conselhos evangélicos podem fazer mal, sobretudo estes últimos, se 
tomados com excessiva austeridade, sendo todos eles naturalmente bons também, o Teatro 
pode trazer prejuízo sem ser intrinsecamente nefasto. Cabe neste caso às famílias e aos 
confessores determinar o risco de cada carácter perante a tentação dos excessos (7). Mesmo 
aos mais jovens é então absurdo proibir-se o Teatro, caso este seja correcto, pelo que, mais 
uma vez, o autor francês é referido, afigurando-se as objecções de «Mr.Amelot» absurdas: 

« (...) Ou ele fala das comédias defeituosas e indecentes ou daquelas em 
que se observam os preceitos da arte. Se fala das primeiras, tem toda a ra
zão de dizer mal delas, pelos motivos já ponderados; porém se fala das se
gundas, convencido fica à vista da resposta antecedente. E consequentemen
te porque falou em termos gerais, compreendendo todas as Comédias, sem 
fazer distinção, onde a há, deve-se dizer que se explicou muito mal.(...) » (8) 

Mesmo os Antigos só censuraram o Teatro nas suas concretizações mais torpes e não 
na sua essência. Porém Roussado não se limita a criticar veementemente a confusa posição de 
Amelot, dedica todo um capítulo aos motivos políticos da necessidade dos teatros. 

Os príncipes cristãos promovem com o Teatro a educação dos seus povos e a contenção 
da sua ociosidade, o gosto pela religião verdadeira e a alegria, indispensável à estabilidade 
dos regimes e, mesmo em tempo de guerra, a garantia de uma riqueza e equilíbrio 
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inesgotáveis (9). Chegando mesmo a considerar o Teatro como a «Escola do Povo», 
Roussado argumenta que as representações concretizam a punição da irreverência em relação 
ao poder, da inveja e da avareza (10), protegendo os monarcas pelo entretenimento dos 
ociosos de «intemperanças criminosas (...) e acções infames». (11) 

O último capítulo desta Dissertação Histórica e Crítica consagra, no fundo, a dependência 
de um teatro de «qualidade» (noção que inclui obviamente a conveniência política e religiosa) 
em relação a uma instituição censória superior que não só podará as obras dramáticas, como 
vigiará os costumes dos comediantes, confirmando, na tensão entre o reconhecimento de uma 
vigilância necessária sobre a produção dramática e o estabelecimento da utilidade do teatro, a 
importância desta obra enquanto esforço de reabilitação teatral, na exacta viragem do século 
XVni, em Portugal. 
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NOTAS: 

(1) ROUSSADO, Francisco Lourenço, Dissertação Histórica e Crítica sobre as Representações teatrais, Lisboa, 

Na Officina Nunesiana, 1799, Com Licença da Mesa do Desembargo do Paço, I, «Definição e divisão das 

Representações Teatrais: diversos conceitos que sobre elas tem formado os Sábios: e plano da presente Obra», 

pp. 4 - 5: 
« (...) Homens sábios e de virtude têm declamado contra as RepresentaçõesTeatrais, dizendo que elas são 

reprovadas pelos Santos Padres; que não são indiferentes; que são ocasião de pecado e de grandes vícios para 

quem as frequenta e para quem as exercita; e finalmente que são uma escola de incontinência e de 

lascívia.Outros, pelo contrário, não só afirmam absolutamente que elas são lícitas, mas passam a dizer que são 

necessárias. (...) » 
Nas páginas 5 e 6, Roussado expõe o plano da sua dissertação. 

(2) Idem, ibidem, « Il.Origem da Tragédia e Comédia, seus objectos».Neste capítulo, os autores citados são: 

Horácio (e a sua Arte Poética) e Scaligero (Poética que precede a sua tradução da Arte Poética de Horácio). 

(3) Idem, ibidem. III. «Representações Teatrais entre os Romanos: erros que lhes introduziu o Paganismo, 

notados pelos Santos Padres: conceito que os mesmos formaram delas». Neste capítulo são citadas em Latim as 

posições de Santo Agostinho, Tertuliano, S. Cypriano, SJerónimo, S.João Crisóstomo...Nas páginas 18 e 19 

deste capítulo, o autor diz quais são os argumentos mais frequentes destas representações teatrais. 

(4) Idem, ibidem cap.IV, pp. 25-33. Neste Capítulo, São Tomás de Aquino, S.Francisco de Sales e o Papa 

Alexandre VII são citados em Latim. 

(5) Idem, ibidem. cap.V, p.34. Na página 35, o autor nota que Tito Lívio chamou às Comédias «intoleráveis 

loucuras» e que Quintiliano proíbe a lição das Comédias aos jovens por serem «nocivas aos bons 

costumes».Importa registar que são fundamentalmente os jovens os visados por este tipo de discurso. 

Este capítulo V ocupa somente uma página e meia. 

(6) Idem, ibidem, cap.VI, pp.36-43. Na página 36, o autor expõe alguns defeitos das más representações, «nas 

quais se vêm as Damas sem modéstia, os Varões efeminados e aqueles mesmos Heróis que a História nos 

descreve como exemplo de valor e de constância, ali são representados cedendo vergonhosamente às suas 

paixões, já querendo morrer a cada passo desesperados por um ciúme ou por um desprezo: um gracioso atrevido 

dizendo mil equívocos lascivos que escandalizam os ouvidos dos mais dissolutos (...)». 

Como São Tomás afirmou que não se deve evitar a pobreza só porque ela pode levar a alguns vícios, o 

mesmo aplica Roussado ao Teatro, p.44: «Não se devem condenar as Representações Teatrais por causa de 

algum mal que algumas vezes acidentalmente delas procede.» 

(7) Idem, ibidem, cap.VI. Na página 45, discorre: « (...) O abuso que destas coisas se faz, assim como de outras 

muitas, é a causa do mal que acontece. (...)» Nesta página e na seguinte, Roussado nota que os confessores e os 
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pais de família devem proibir as representações teatrais aos caracteres que pendam mais para as aproveitarem 

nefastamente. 

(8) Idem, ibidem, cap.VI, p.47. Nesta mesma página Roussado insiste, contudo, na prudência que se deve 

observar quanto aos caracteres que podem ser prejudicados pelo Teatro. 

(9) Idem, ibidem, cap. VII: «As Representações Teatrais consideradas como necessárias: motivos políticos 
porque os magistrados e os príncipes cristãos permitem os Teatros», pp. 49-51. Nas páginas 52 e 53, Roussado 
diz que os príncipes muitas vezes instruem o povo através do Teatro acerca do gosto das armas ou dos perigos 
perante a morte e ainda das virtudes que podem ser imitadas. 

(10) Idem, ibidem, cap.VII. É na página 55 que o autor considera o Teatro «a Escola do Povo». Na página 57, 
conclui: « Finalmente ali as pessoas supostas dispõem de tal sorte o povo que pode este penetrar os mais 
profundos sentimentos da humanidade, tocando com suas mãos, para assim o dizer, e vendo com seus olhos 
nestas pinturas vivas, as verdades que ele não poderia conceber de outra sorte. (...) » 

(11) Idem, ibidem, cap. VHI, pp.58-59. 

(12) Idem, ibidem, cap. VIII: «Meios fáceis e oportunos introduzidos nos Teatros».Na página 62, Roussado 
afirma que os abusos serão evitados «logo que o Supremo Imperante queira destinar Tribunal competente para 
fazer examinar as peças dramáticas que se põem em cena, revestido de autoridade legítima para reprovar as que 
forem ofensivas dos bons costumes; e que alem disto determine um magistrado a quem imponha a obrigação de 
fazer observar a decência no Teatro, não consentindo que se altere a peça aprovada; e de examinar, e conhecer 
do procedimento dos Cómicos para coibir, segundo as leis e devassidão dos costumes. (...)» 
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VI. A INVERSÃO DO OLHAR 



«O PARAÍSO DE D. FAGUNDES» ENTRE O ESPLENDOR E O BURLESCO: 
o olhar dos viajantes estrangeiros sobre o Teatro em Portugal, 

na segunda metade do século XVIII 

«The Italian Opera is, in my mind, only high treason 
against common sense: nothing is attended to but 
the music, the drama is simply a substratum for the 
tune, and the mind lies fallow while the sensual ear 
is gratified.The encouragement of a national theatre 
may call up talents, that shall confer honour upon a 

nation.» 
Robert Southey(l) 

Quando César de Saussure, nas suas «Cartas escritas de Lisboa no ano de 1730», regista 
que os portugueses «não têm comédia, nem ópera nem concertos, excepto os de igreja», 
parecendo que se divertem sobretudo com a guitarra, define a situação regressiva do teatro, 
em Portugal, que havia dissolvido os elementos da tradição vicentina nas peças dos jesuítas, 
subaltermzando-os e distorcendo-os, ao ponto de constituírem um combate teatral ao próprio 
teatro (2) O ilustre musicólogo Mário Vieira de Carvalho estabelece, num quadro geral de 
estagnação, uma relação entre «a introdução da ópera italiana e a liquidação de um teatro 
musical português»; enquanto «a ópera italiana se torna o teatro da sociedade nobre e 
distinta», «o teatro português perde em dignidade reconhecida às altas esferas, é abandonado 
à plebe» (3). Antes do terramoto, momento de mudança também para o teatro, a opera buffa 
era permitida exclusivamente na corte, eventualmente com actrizes, e só a opera seria era 
permitida no Teatro da Trindade e no da Rua dos Condes, ao mesmo tempo que , desde 
1733 as comédias de António José da Silva, óperas em língua portuguesa, divertiam, 
esclarecendo, um público que Mário Vieira de Carvalho, ao contrário de Oliveira Barata, 
qualifica de puramente popular. A construção do Teatro da ópera do Tejo, inaugurado em 
Abril de 1755, corresponde a um investimento gradual de D.José na imitação das cortes 
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iluministas europeias e na função representativa da opera seria, que na época de D.João V 

era desempenhada pela música religiosa. 
Entre a reconstrução dos antigos teatros públicos destruídos em Novembro de 1755 e a 

instituição da Sociedade estabelecida para a subsistência dos Theatros Públicos da Corte, 
em 1771, os espectáculos de opera buffa abrem-se a uma burguesia comercial, favorecida 
pela política pombalina, que aspirava a uma maior sociabilidade, invadindo espaços teatrais e 
artísticos outrora circunscritos à corte e à nobreza. Como sublinha Mário Vieira de Carvalho, 
nesse alvará «reconhecia-se aos teatros públicos uma função institucional de educação, 
esclarecimento e instrumento de civilização», ao mesmo tempo que se reabilitava a profissão 
de comediante e que surgia, pela primeira vez em Portugal «um discurso iluminista sobre o 
teatro», com «uma eficácia inversa», no entanto; o melhor teatro, o da Rua dos Condes, 
destinava-se à ópera italiana, enquanto que o Teatro do Bairro Alto, mais barato e com 
piores condições, estava vocacionado para o teatro declamado português.Essa sociabilidade 
burguesa esgotava-se na peraltice, isto é, numa ausência total de projecto promocional do 
teatro português. Nos teatros da corte, ao contrário do que acontecia nos teatros públicos, as 
mulheres não eram admitidas, tanto nas salas como nos palcos, o que claramente agredia o 
espírito das luzes e suscitava a indignação dos estrangeiros, na generalidade cultos, que 
visitavam Portugal. O autor de Pensar é Morrer ou O Teatro de São Carlos conclui, no que 
respeita a esta proibição, que mais uma vez esta expressão iluminista, estampada no alvará 
régio de 1771, tem uma realização paradoxal e agudiza o desfasamento da corte de D.José 
com outras cortes europeias e com o espaço público dos teatros de Lisboa.(4) 

Com a «Viradeira», a partir de 1777, radicaliza-se a medida pombalina de 1774 que 
restringira a ópera aos castrados e aos palcos da Corte, depois do escândalo que envolvera o 
seu próprio filho com a famosa Zamperini, e em todos os teatros só são admitidos actores do 
sexo masculino, enquanto a corte portuguesa prolongava anacronicamente um modelo de 
ópera ou música dramática perfeitamente absolutista, num total isolamento em relação à 
Europa. Quando a grande burguesia consegue, através da construção do Teatro de São 
Carlos, na última década do século XVIII, atingir o privilégio da corte de 1775 até 1790, isto 
é a ópera italiana integra-se num teatro de corte, o teatro português ficava para a pequena 
burguesia e outros grupos sociais mais desfavorecidos. Agora, a peraltice tinha-se 
generalizado, contrariando a evolução dramática europeia que ia clarificando uma vocação 
nacional depois da moda italiana, e, sobretudo, agindo contra o desenvolvimento do teatro 
português. Para além da oposição ópera italiana / teatro nacional, claramente rentável no 
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estudo deste musicólogo, será interessante reflectir sobre o papel igualmente alienador das 
traduções dramáticas francesas e sua representações para a consolidação de um teatro 
português, mas que, ao contrário do que se passou com a ópera no nosso século XVIII, 
foram alimentando aquilo que virá a ser uma escola de teatro português, que muito aprende 
com a experiência e a riqueza dramática francesa, concretamente com os actores franceses 
que no século XIX aqui representão e formão actores nacionais (5). 

O excerto de Robert Southey, citado em epígrafe, significa, na expressão de Mário Vieira 
de Carvalho, uma «inversão de valores caros ao iluminismo burguês». A ópera italiana 
embala o burguês promovido no luxo e na doçura mais cantabile, fá-lo esquecer a palavra, o 
juízo sobre uma produção dramática nacional. Ruders atesta «o falhanço de um iluminismo 
nacional», num país que tem « urr génio de fácil assimilação e um sentimento aberto para 
tudo o que é justo e belo», mas que carece de «directrizes, estímulo e bons modelos», no 
fundo de uma política moderna e de uma educação europeia. Sir William Wraxall, ao 
observar que a «exclusão de todo o sexo feminino, salvo a Rainha e as Princesas, tornava o 
espectáculo - ainda que magnificente em maquinaria e cenários, bem como científico do 
ponto de vista da execução musical - comparativamente insípido, monótono e destituído de 
interesse ou animação», mais não fazia do que engrossar o coro dos desconcertados 
viajantes, olhos das luzes europeias, denunciando certa asfixia portuguesa.(6) 

William Beckford, viajante inglês, que numa expressão entre o irónico e o amoroso, viria a 
chamar a Portugal «o Paraíso de D.Fagundes», confirma, nos anos 80 do século XVIII, a 
difícil tradição nacional em matéria teatral, agora agravada já não só pelas más condições dos 
edifícios sobreviventes, destinados à representação, mas sobretudo pelas ridículas proibições 
que pesavam sobre a arte dramática e que faziam dela um espectáculo grotesco, afinal 
enjoativo, como tão expressivamente o requintado viajante inglês define: 

« (•••) 

A peça enjoou-me mais que me divertiu.O teatro é baixo e estreito, o palco 
uma pequena galeria, e os actores, pois não há actrizes, abaixo de toda a crítica. 
Sua Majestade que, claro está, é toda prudência e devoção, correu com as mulhe
res do palco e deu ordem para que os seus papéis fossem desempenhados por fran-
ganotes.Imagina o lindo efeito desta metamorfose, especialmente nos bailados, on
de aparece uma corpulenta pastora, envergando trajes de virginal brancura, a barba 
espelhando, largos ombros ( com um presumido chapeuzinho à banda e uma grinal-
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da de rosas) e um ramalhete seguro em mão capaz de derrubar o gigante Golias.A-

trás dela uma comitiva de leiteiras, acompanhando os seus grandes passos e atiran

do com as saias por cima da cabeça de cada vez que dão um pulo .Tais bombolea-

mentos, trambulhões, empuxões, olhares de revês, nunca eu vira e espero não tor

nar a ver. (...)» (7) 

Tal desprezo por uma manifestação da repressão devocional portuguesa, promovida pelo 
reinado de D.Maria, não pode ser relativizada pelo sentimento realmente depressivo que 
predominava então na vida de Beckford, morta a mulher, quase fugido da sua adorada 
Inglaterra pela perseguição devida a uma sexualidade ambígua e, por isso mesmo, entre nós 
marginalizado pela colónia inglesa. Pelo contrário, apesar dos doces momentos de amizade 
com alguma da nossa boa aristocracia, o escritor inglês constrói um quadro crítico, quando 
não de espanto indignado, de uma sociedade ociosa que apartava os homens das mulheres, 
dada a exteriorizações insólitas de fé, - papel que de resto se prestou a desempenhar, entre a 
sinceridade de antipuritano e o mais delicioso dos tartufismos, granjeando assim um enorme 
respeito entre as beatas de Lisboa -, com uma sociabilidade deficiente também ao nível das 
artes, aspectos que só agravaram o «spleen» crescente durante a sua estada. Meses mais 
tarde, uma ida ao Teatro do Salitre deixa em Beckford um sabor mais favorável, como se o 
estrangeiro se tivesse de algum modo já habituado ao absurdo da proibição de actrizes em 
cena e os rapazinhos o divertissem até à hilaridade, mesmo numa tragédia, que o público 
pouco exigente aplaudia estrondosamente: 

« ( - ) 
M.Verdeil, que gosta mais de vagabundear do que eu, convenceu-me a ir ver 

uma peça ao Teatro do Salitre. (...) Diverti-me mais do que esperava, embora a re
presentação durasse para cima de quatro horas e meia, desde as sete até perto das 
doze.O espectáculo consistia na representação de uma bombástica tragédia em pro
sa, em três actos, intitulada Sesóstris, em dois bailados, numa pastoral e numa farsa. 
As decorações não eram más e os trajes vistosos. Um rapaz saracoteante e de olhos 
ramelosos, com um traje de zibelina, dava guinchos de dor e roncava, alternadamen
te, no papel de princesa viúva. Um adolescente, desajeitado, aos tombos em cima de 
um sapatos de salto alto, desempenhava o papel de Sua Majestade a Rainha do Egip
to e gorjeava duas árias com toda a enjoativa doçura de um aflautado falsete.Devia 
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ter-lhe puxado as orelhas por me haver maculado tão sujamente os ouvidos.Os espec

tadores eram numerosos e valorosos nos seus aplausos.(...)» (8) 

Eloquentemente mais agradado com os bailados que, à maneira de intermezzi, entretinham 

os espectadores na transição dos actos da tragédia, William Beckford testemunha ainda a 

fortuna do teatro de Voltaire em Portugal, ao apreciar, apesar de tudo, a representação de 

uma tradução de Mérope no teatro da Rua dos Condes, chegando ao ponto de elogiar o 

sucesso de um actor que, malgré lui, dava uma boa protagonista: 

« (...) Depois do chá, fomos, isto é, Verdeil e eu, ao teatro da Rua dos Condes, 
edifício mais tolerável que o do Salitre, mas ainda assim bastante pobre, para 
falar com franqueza.Fiquei surpreendido com o cenário, que era realmente bom, 
e com os trajes, que eram, na verdade, esplêndidos e muito bem imaginados.Os 
actores também não eram tão abomináveis como os da outra casa de espectáculos. 
A peça era uma tradução de Mérope de Voltaire. Depois havia bailados e uma far-
sa.O actor que desempenhava o papel de Mérope estava muito bem caracterizado 
e não se saía mal com a saia de anquinhas. Era tal qual, no palco, uma velha viúva 
em sua casa.Certas cenas fizeram-me rir deveras.(...)» (9) 

Mal ia o teatro em Portugal que fazia com as suas tragédias chorar, mas de riso, um 
estrangeiro. Más o delicioso registo que William Beckford faz da representação, aquando de 
uma sua visita de luxo oriental ao mosteiro de Alcobaça, de uma versão da tragédia de 
D.Inês de Castro, escrita em Portugal por um viajante italiano, reforça sem dúvida a 
extravagância sentimental que exige que os dois filhos de Inês sejam assassinados em palco, 
com autêntico sangue de pombo derramado em cima, para além do «desajeitado rapazola a 
prescindir de um par de enormes e esquisitas arrecadas e a reduzir um vestido rocegante que 
a embaraçava a cada passo, como acontecia às rainhas da tragedia do teatro do Salitre», 
aspecto só por si hilariante para um viajante inglês do fim do século XVIII(IO). 

O estudo de Maria Laura Bettencourt Pires, intitulado William Beckford e Portugal, 
TIma visão diferente do Homem g do Escritor (11), reivindica uma revisão séria do juízo 
português sobre este viajante complexo, até hoje muito prejudicado pela «forma 
preconceituosa» com que os autores da tradução, Boyd Alexander e João Gaspar Simões, 
tenderam a apresentar a sua personalidade de «ironia e ambiguidade habituais», mesmo em 
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relação aos seus compatriotas. Assim, a investigação beckfordiana exige que se traduza 
honestamente e na íntegra para português as obras que dizem respeito ao nosso país, no 
sentido de superar, na expressão indignada desta académica, as falhas da reedição de 1983, 
reprodutora das incorrecções da versão publicada cerca de trinta anos antes. Este rigor 
editorial constituiria, em si, já um contributo para iluminar definitivamente essa 
compatibilidade tão interessante de um inglês «espontâneo e quase descontrolado, um 
incompreendido em Inglaterra», com o «ambiente de desbordamento quase delirante», 
próprio do desequilíbrio desse período de transição que Beckford viveu num Portugal para si 
pitoresco e, de algum modo, apreciado.De resto, o romantismo da D.Maria Amélia Vaz de 
Carvalho, ainda que perspective muito da decadência setecentista de uma forma idealizada, 
tem pelo menos o mérito de fazer sobressair o empenhamento interessado de Beckford em 
conhecer o país, até na sensibilidade dos seus conventos, da sua gastronomia e da sua 
gente(12). Neste sentido, também André Parreaux viria mais tarde a acreditar que Beckford, 
pela sua sensibilidade e inteligência, associadas à duração das três visitas ao país, adquiriu 
«une connaissance convenable du Portugal», fértil em interesses para um anti-puritano de 

«voltairianisme persistant» (13). 

Este parecer negativo quanto ao teatro em Portugal é perfeitamente confirmado, e muito 

mais explicitado até nas fontes francesas do nosso gosto dramático, nas Çartas^eJmm 

y i a j a n t . U ï i a ^ ^ 
P j > r t u g i O ï a i ^ ^ 
Pariz Paris, 1784, manuscrito que, segundo indicação do frontispício pertenceu à «Livraria 
do Real Convento de S.Francisco do Porto», e que se encontra na Biblioteca Municipal da 
mesma cidade (14). A «Carta 16.» que trata os «Divertimentos» nota, desde logo, que neles 
se reflecte «o Caracter distintivo das Nações», e a forma como Portugal conjuga a febre das 
romarias com o mais puro deboche, compreensível por uma repressão tradicional sobre a 
convivência entre os sexos, e o seu amor às toiradas, cultivadas pela aristocracia portuguesa 
com o mesmo orgulho com que a estrangeira se entrega à Filosofia ou à Matemática, revelam 
a mesquinhez do «espirito Quixotesco, e Cavaleiresco da Nação» que, por «pasmoza 
incoherencia», proibe os duelos entre os homens e fomenta esta luta desigual(15). 

Quanto aos recintos de teatro, o viajante francês salienta a sua pobreza arquitectónica e a 

deficientíssima formação dos actores que representam fundamentalmente traduções de 

péssima qualidade, em que a adaptação ao «gosto portuguez» exprime degradação em 

relação a elevados originais: 
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Dos Theatres Portuguezes, no Reino só os há fixos e estáveis em Lisboa, e no 
Porto.A Arquitectura, e fabrica destes Theatres, he mizerrima, e muito peior, que a 
dos Theatros Francezes, contra cuja mesquinhez tanto clamou o nosso Voltaire.Os 
seus Actores, e Comediantes, são todos gente de baixa plebe, sem sombra de instruc-
ção alguma.Apenas sabem Ler, e por isso são Lamentáveis os papeis, que aparecem 
no Theatre Portuguez, no género trágico, e no alto Comico.Em vão procurareis aqui 
Barons, os Champmales. as Clairons, e outros brilhantes adornos da nossa scena:Os 
Cómicos Portugueses, no serio, e sublime, ou fazem rir, ou dormir. 

Porem em huma coiza nos levão vantajem os Portuguezes, e hé na excellente Or
questra dos seus Theatros.Já vos disse que a Nação Portugueza hera eminente na Mu-
zica assim vocal, como instrumental.Com effeito só pelas agradáveis, e bem executa
das simphonias, e aberturas dos Theatros Portuguezes, se fazem elles toleraveis.O 
mesmo vos digo das Danças, e Pantomimos, em que esta Nação hé inimitável. 

As Pesas (sic), que se representão, são quase todas traduzidas dos Trágicos, e 
Cómicos da França, Italia, e Castella: Correm que mizeraveis, e péssimas traducções! 

Sucedeo-me ver representar aqui algumas Pessas (sic) de Voltaire, Methastasio, Goldo-
ni, Molière ...que tinha Lido nos Originais, e não as conhecer, se não depois de me 
dizerem, que herão aquellas.Quazi todas estas Pesas (sic) dizem no frontespicio - tra

duzida , segundo o gosto Portuguez -e que consiste unicamente em lhe imbutirem, se 
são Tragedias, ou Operas, dois ridiculos buffoens, ou graciozos, que dizem mil semsa-
borias, e frioleiras, com que fazem perder ao Drama muita parte de seu interesse, e vi
veza. (...) » (16) 

Neste balanço geral de «falso bom gosto, e sobeja rustiquez, e barbaridade» que 
caracteriza, nesta Carta, o povo português, só se salva, na verdade, a música e a dança, facto 
que nem por isso faz esquecer a ausência de uma educação pública que aperfeiçoa as 
sociedades e que por ser tão fundamental mereceu a atenção dos «maiores Authores, como 
os Loks. os Rousseaus, os Balasexrds, os Fenelons, os Montagnes». Tanto mais que a 
própria educação familiar fomenta «as idéas de suberba, prezumpção, e fanatismo» a par da 
ignorância reinante na boa nobreza, e nos que aspiram à aristocracia, que como « Mr.Jurdan, 
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no Bourgeois, Gentilhomem do nosso incomparável Molière» desprezam os que não são 

distintos.As mulheres, habituadas desde cedo a fugirem dos homens como do demónio, mas 

ao mesmo tempo formadas no culto orgulhoso da sua real formosura geralmente adornada 

por trajes de moda importada que observam nas assembleias ou nos teatros, infernalizam os 

homens com ciúmes e são muito raramente cultas, o que faz o amor insípido em Portugal. De 

facto, as excepções «preciozas, e affectadas», no «estilo guindado, e rafinado à Mme 

MapHelon. e Cathos do nosso Molière», cresceram nos conventos de um país em que «se não 

acham Daciers, nem Chateletes».(17) 

François Emmanuel de Guignard, conde de Saint-Priest, em missão diplomática em 

Portugal entre 1763 e 1766, sem simpatia pelo ministro de D.José, frequentou os dois teatros 

nacionais, que Castelo-Branco Chaves em nota diz dever tratar-se do da Rua dos Condes e 

do Bairro Alto, onde o corpo diplomático tinha camarotes, e considerou os actores 

portugueses superiores aos espanhóis. Testemunha igualmente as iniciativas particulares que 

arranjavam representações em grandes casas e o gosto pelo teatro francês entre nós, ao 

mesmo tempo que define o nosso público aristocrático como sendo um crítico de poucas 

luzes: 

« (•••) 

O conde de Lavrian, ministro plenipotenciário da Sardenha, lembrou-se de 
organizar, entre os ministros estrangeiros, um espectáculo.Pela minha parte acedi 
da melhor vontade e montámos um teatro em casa do embaixador da Espanha, que 
então estava ausente. Escolhemos a tragédia de Voltaire Mahomet e por complemen
to VEpreuve, de Marvaux.O papel de Mahomet foi-me distribuído, assim como o de 
Pasquino na segunda peça.Para o papel de Palmira convidáramos uma rapariga fran
cesa que tinha talento.Aliás, a nossa plateia não era muito exigente, composta, como 
foi por tudo o que havia de mais distinto nos dois sexos da corte portuguesa.(...)» 

(18) 

Giuseppe Gorani que esteve em Portugal entre 1765 e 1767, no percurso de uma vida 
extremamente aventurosa, regista, no «Capítulo XXXIII» da sua obra, apreço pela 
«excelente biblioteca» da Congregação do Oratório onde encontrou uma edição dos poemas 
de João Xavier de Matos, de Domingos dos Reis Quita e, entre outras edições de teatro 
espanhol e de Camões, para não mencionar a riqueza dos manuscritos, «uma bela e elegante 
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tradução da Alalia de Racine, em versos portugueses, impressa em Lisboa no ano de 1762 

(...)» (19). 
A «Carta XXLI» de Arthur William Costigan, inserta no tomo II dos seus SketçhejLOf 

Society and Manners mPortugal, enviada para o seu irmão de Lisboa, 1779, aborda 

amplamente o estado do teatro em Portugal, ao tempo, e, desde logo, se refere à proibição 

das actrizes em palco: 

« ( • ■ • ) 

There is no public theatre here at present, the pious Queen not chusing to 
permit such a school of immorality in a public manner, much less would she 
suffer women to exhibit on the stage, were it open, being of opinion, that 
permitting women thus to act in public, would have too much the appearance 
of patronizing the favourite vice of her country; for the principal object is to 
obviate public scandal, and this agrees with what I have mentioned on former 
occasions, as well as with a standing advice the old Fryars in this country are 
ever giving to the young ones, si non caste, tantum modo caute, if you cannot 
chaste, at least be cautious. Accordingly the wits here say, her Majesty, by virtue 
of her absolute authority, may prevent the women from acting in public, but, 
they thank God, it is not in her power to prevent them from playing their parts 
in private. (...)» (20) 

A acintosa denúncia da hipocrisia mariana, cujo parêntese do pecado representado em 

segredo na intimidade dos salões aristocráticos, é celebrado por este maldito Costigan, 

desenvolvese ainda a propósito do teatro, dando conta da decoração luxuosa e pesada da 

sala de espectáculos, à semelhança da das igrejas, dirá, da beleza e bom gosto das mulheres e 

do conteúdo das representações e respectiva reacção do público: 

« (...) The first was a Portuguese comedy, intermixed with some very extra

ordinary singing; the second was a most uncommon medley, but which I under

stood better, as I had formerly seen something like it in a puppetshow at Madrid; 

the last was called a Spanish farce, or Entremez, in which the actors attempted to 

speak Spanish, but did it wretchedly. (...)» 
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Para além da fala nasalada dos actores, o que mais mareou Costigan foi a gargalhada 
geral constante e explosiva da asststência, melusive das senhoras, mesmo das mats gordas e 
apopiéticas, perante um humor verdadeiramente indecente e baixo, muito repetitivo, segmdo 
por uma peça em que o religioso, expresso em alegorias mais ou menos cómicas, se remata 
com uma cena de uamoro freirático, «which is a constaut favourite with the people of thts 

country»: 

« (...) 

But, however absurd, ridiculous and monstruous these farces may be, it must 
be remembered they are but representations calculated to amuse the vulgar, 

always best pleased with whatever appears most crude, incredible and gigantic. 
(...) » 

(21) 

E m T r a y e l s J n J î f f l m g a ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ «uma das mais notáveis obras que 

se pubucaram no século passado a respeito do nosso pais», segundo Manuel Bernardes 

Branco, James Murphy, antiquário e arquitecto inglês geralmente benigno nos seus JUÍZOS, 

aplaude a criação pombalina de passeios púbhcos, que havia de dar mais liberdade ao sexo 

feminino, seriamente proibido nos últimos anos, conforme nota, de pisar os palcos, 

prejudicando, assim, a verosimuhança da representação e posto à parte nas salas de 

espectáculo: 

There are two Theatres here for dramatic performances; on Sundays they 
are much crowded.! could perceive but few ladies among the audience, and 
these few ladies among the audience, with few exceptions, fat, not 
promiscously in the company of the men, as in other theatres, but apart.The 
musk was excellent, the dresses and scenery tolerable, the acting indifferent, 
or rather bad.Of late years no females are allowed to perform on the stage; 
hence, the men are obliged to assume the female garb.How provoking it was 
to see the tender, the beautiful Ignez de Castro represented by one of these 
brawny artificial wenches, especially in that affecting scene where she appears, 
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with her two infant children, at the King's feet supplicating for mercy.The 

simple recital of this affecting passage, as written by Luis, is sufficient to 

melt an audience into tears, yet the man-m/rf-wife who delivered it brought 

forth no tears, but the tears of the Poet, for the abortion of this piece.Instead 

of the delicate saltering accents of the fair victim, he roared, 

(...) 

The other actors, particularly those who represented King Alfonso and 

Don Pedro, were not deficient in sentiment or action.They possessed a good 

deal of that graceful unconstrained manner we admire in the French actors. 
(....) » (22) 

Murphy faz um balanço também negativo da sua experiência teatral, em que mais uma 
vez ressalta o cómico na tragédia de uma grotesca interpretação feminina do papel da bela 
Inês de Castro, barbuda, de anquinhas artificiais, com os filhinhos pela mão, rugindo uns 
delicados versos entre actores de desempenho mais sofrível do que bom, com a excepção do 
rei e do príncipe que tinham algo da graciosidade dos actores franceses, da música que era 
boa e do cenário e guarda-roupa que se lhe afiguraram razoáveis. 

Já conhecedor das obras sobre Portugal de Dumourier, de Costigan, de Murphy e de 

Robert Southey, identificando-se com James Murphy e censurando a maledicência dos 

outros, Ruders, na sua Viagem em Portugal 1798-1802. oferece muitos comentários sobre o 

teatro em Portugal, no que respeita às suas dificuldades financeiras e à proibição das 

mulheres no palco : 

« (...) tanto o teatro italiano como o nacional tiveram de lutar, nos últimos 
tempos com grandes obstáculos.O principal era a ordem da Rainha proi
bindo as mulheres de se exibirem em cena; havia, é certo, castrados que, 
em papéis de mulher, chegaram a causar ilusão, mas o maior número deles 
eram criaturas repugnantes, principalmente quando vestidas com trajos 
femininos.O pior de tudo, porém, e o mais odioso, era quando nos baila
dos apareciam latagões barbudos representando alguma das deusas do O-
limpo, ou quando o caso o exigia, qualquer mortal beleza nua.Digam o 
que quiserem, mas para um actor é indispensável uma figura agradável 
e adequada aos papéis que representa. (...)» (23) 
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Ainda que considere os eastrados geralmente maus eantores, eom a exeepçao de 
Crescentim, nos papéis sérios, e Nichili e Franchi, sobretudo para a pantomnna, Ruders 
constata que o público português é fácil c aplaude sonoramente mesmo os espectáculos 
^otescos e medíocres, até porque não foi educado ainda no percurso de «uma arte que 
noutras terras se exerce com maior perfeição (...) para aprender a distinguir o que é bom ».0 
pastor sueco, na sua «Carta X», refere-se também aos repertórios e dá conta do apreço pelas 
«óperas Sérias, ou, para falar mais propriamente, Tragédias Liricas», tomando especai 
relevância tragédtas como « Dido abandonada, Aeur, Rei de Ontnus, Semiramis, Horaces e 
Coriácios, Julieta e Romeu, Lucius Saoinus, e Dona Inês de « A q u i Ruders resume o 
conteúdo de uma publicação, intituiada:« m ^ m m ^ ù t ^ ^ M c ^ ^ 

i E ^ D i a £ f e i e f f l B i o 2 I F i * , , e acrescenta que «foi dada à luz pouco antes do pnnepe 
ter assumido a regência e, provavelmente, com o fim de contribuir para que ao teatro fosse 
concedida maior liberdade».Para além do texto deftfir basicamente representação teatral e 
disturguir tragédia de comédia, abordando a sua origem e objectivos, sempre sob a autondade 
de «Scaliger de Poet» e de «Moratius de arte poética», comenta o processo de punficacao do 
teatro levado a cabo pelos padres da Igreja e as reformas importantes introduztdas por 
prfacipes cristãos e aproveita a legitimação dos divertimentos bundos em S.Tomas de 
Aqmno para passar «em revista no .5 todas as objecções contra a pemnssão de espectáculos 
entre cristãos, para os pulverizar no .6 com a ajuda do bispo S.Francisco de Sales, Cicero e 
Mr Amelot».In«eressan.e é o pará^afo 8, em que o autor sugere meios para evttar «que os 
abusos propalem no teatro», inclusive propõe «a criação de um tribuna! dramático, com o fim 
de escota as peças e fiscalizar os costumes dos artistas, termmando por afirmar, com 
razão que nenhuma sátira contra pessoas determmadas deve ser permitida». O 

a t é a conclusão desse texto, apesar de adiantar que este nunca lhe devia ter merectdo a 
atenção que fite dispensou, em que se faz o balanço das vantagens das representações 

teatrais: 

Dão alegria ao povo, quer esta se encare fisicamente, como sendo o ma.or bem 
one o bomem possui e sem o qual tudo o mais é desprovido de valor - quer se en
care moralmente como o meio mais propicio para evitar a tristeza e o fastto que sao 
perturbações e desordens.Dão brilho ao Estado, tanto na paz como na guerra, e rm-
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pelem a nação ao heroísmo, exercitando-a, pouco a pouco, no conhecimento da vir-
tude.Previnem a depravação e a licença, que derivam da falta de ocupação - falta 
que é uma das maiores calamidades de um povo. Os abusos, quaisquer que sejam, 
sobretudo nos Estados monárquicos e cristãos, podem ser facilmente evitados. 

( - ) » (24) 

O que se afigura verdadeiramente sensato e simpático da parte do viajante sueco é que ele 
critica, mas apresenta sempre Portugal em progresso, isto é, os seus males não são étnicos ou 
congénitos, são passíveis de uma transformação num futuro breve. Não deixa sequer de 
partilhar com os portugueses o seu desprezo por Pina Manique capaz de proibir a 
representação de Al»r^rojiejnrdia, no dia do nascimento da rainha, em estreia solene, 
por pura arrogância, segundo entende.Contudo, reconhece que, em Portugal impera o teatro 
italiano em que muitas vezes «o valor intrínseco da composição» é abafado pelo «efeito 
cénico», e instado pelos seus amigos suecos a avaliar o teatro nacional, confessa que 
«durante a época teatral, só com grande sacrifício e em pura perda, se pode trocar o teatro 
italiano pelos espectáculos nacionais», o que não o impede de criticar a representação, note-
se de uma tradução espanhola num teatro português, «em que a acção parece arrastar-se 
embaraçada em longos diálogos, monótonos e inoportunos». Ruders qualifica mesmo de 
obscena a «farsa com que terminaram sempre todos os espectáculos em Portugal», so capaz 
de agradar a indivíduos «pertencentes à plebe mais grosseira, ou gente em quem um habito 
inveterado tenha desenvolvido inclinação para espectáculos indecentes». (25) 

A «Carta XX», conforme afirma Maria João da Rocha Afonso, em «O teatro português 

setecentista visto por Cari I.Ruders» (26), «desenvolve um extenso raciocínio acerca dos 

pressupostos estéticos das óperas italianas que contrapõe favoravelmente às francesas por 

estas utilizarem critérios de verdade e força que, para conseguirem um todo trágico, e 
preciso seguir sem interrupções e com concentração de todas as forças mentais, o 
andamento do argumento, para finalmente nos irmos embora com uma impressão global 
que mais frequentemente nos faz doer do que dá prazer». Aliás, o autor sueco distancia-se, 

no trecho seguinte, claramente dos princípios arcádicos defendidos por certos teóricos 

portugueses cujas peças não tiveram sucesso em palco, até porque se precuparam menos em 

«fascinar os sentidos» e causar as tais «vivas impressões», para construir um edifício coeso 

mas pesado: 
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Os autores italianos não se importam muito com uma boa motivação 

dos acontecimentos ou com a concordância constante de cada personagem 

consigo própria ou com contrastes surpreendentes em relação aos outros, 

ou com uma orientação tão uniforme de todas as partes da peça que o conhe

cedor frio e escrutinador possa ficar satisfeito durante a leitura da peça; mas, 

bem, muito melhor, calcular o efeito de cada situação no espectador; têm co

mo objectivo principal produzir, juntamente com o compositor e o pintor dos 

mais belos quadros, que causam as mais vivas impressões e como que fasci

nam os nossos sentidos. (...)» (27) 

Simpaticamente desmistificador das leituras negativas sobre Portugal, que Ruders 
considerou injustas e superficiais, apesar de não pintar «postais ilustrados», na expressão de 
Maria João da Rocha Afonso (28), cor-de-rosa, porquanto reconhece, muito para além da 
beleza natural, constrangimentos históricos e uma difícil actualidade política responsáveis 
quanto mais não fosse por esse tão deseducado gosto teatral de muito público lisboeta, o 
protestante - insultado de hereje por um pedinte numa rua de Lisboa! - oferece «uma crónica 
de costumes» em que o peso do teatro italiano é eloquente quanto ao teatro português. 

Importa igualmente não avaliar indiferenciadamente o olhar de um sueco, de um italiano, 
ou de um francês do século XVIII, já que os seus países apresentam, ao tempo, graus 
distintos de civilização que produzem necessariamente contrastes maiores ou menores, 
independentemente de uma básica superioridade de visitante; Ruders conhecia Metastasio só 
de leitura, vindo que era de uma Suécia de ambiente cultural modesto, se comparado com os 
outros europeus, facto que só por si explicaria uma maior condescendência com as 
dificuldades portuguesas, nunca isenta, contudo, de um juízo progressivo e crítico das 
políticas e das instituições nacionais.Beckford gostou do requinte dos Marialvas com o 
paternalismo próprio de um inglês requintado, Costigan, mação e livre pensador, integrando 
supostamente uma praça de artilharia intelectualmente superior, pode observar e viver 
intensamente a estagnação mariana para se dilacerar num texto catártico. Se Ruders se deteve 
mais do que nenhum outro viajante nos pormenores sobretudo do esplenderoso espectáculo 
operístico em Portugal, e nesse acréscimo não pode ser confrontado, pois o vazio 
mformacional referente à época não o permite, será porque justamente, como ele próprio o 
confessa não pode encantar-se com tal arte no seu país natal, e porque Portugal, com o luxo 
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de Crescentini, adquirira uma opulência operática que rivalizava com países mais ricos.Não 

deve indignar, neste contexto, o desapreço de um Marquis de Bombelles pelas representações 

teatrais em Portugal, nos anos de 1786-1788, período em que foi Embaixador de França na 

corte portuguesa. Oriundo de uma civilização solar, leitor apaixonado de Racine, admirador 

da Condessa de Vimieiro, «la femme la plus instruite du Portugal», nota com tristeza a falta 

de sensibilidade com que se faziam os casamentos entre nós e a má qualidade da estreia de 

Zaire, no teatro particular do Marquês de Marialva, assim como as obscenidades e as 

mulheres de barba grossa que divertiam até gente de nível, de gosto pouquíssimo exigente, 

no teatro do Salitre: 

Aujourd'hui à six heures du soir, sur un théâtre appartenant au marquis 

de Marialva, on nous a donné la première représentation de Zaire.Excepté 
facteur qui faisait le rôle d'Orosmane et qui le rendait en accent gascon, le 

reste était du dernier mauvais.(...) 
Des décorations assez agréables, des habits superbes sont utilisés au thé

âtre du Salitre comme à celui des Comtesses pour des représentations dont 
on ne peut se faire une idée lorsqu'on y a pas assisté: obscénité de paroles, 
de gestes, absurdités de tout genre servent d'amusement à une multitude 
dont la majeure partie est des classes honnêtes ou distingués de cette capi-
tale.Leprovedor de l'arsenal, assis dans la loge voisine de la nôtre quêtait 
de temps en temps mes éloges.Il ne pouvait pas concevoir entre autre cho
se que je ne trouvasse pas de plaisir à voir des hommes à barbe noire, ha
billés en femmes, sauter sans l'ombre d'une grâce et souvent sans mesure; 
il voulait se consoler de mon défaut de goût en me persuadant que le Por
tugal avait adopté la danse italienne.Je n'ai pu le laisser dans cette erreur: 
les plus mauvais danseurs de corde de l'Italie sont plus supportables que les 
balladins les plus applaudis à Lisbonne. (...)» (29) 

Link, naturalista alemão que esteve em Portugal desde 1797 até 1799 (30), num período 
portanto em parte coincidente com o de Ruders, confirma em absoluto a excelência da ópera 
italiana entre nós, o requinte artístico de Crescentini, e destaca-se pela singularidade com 
que adere à substituição das mulheres por castrados, numa atitude que, para além de ser 
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surpreendente, por não lamentar a estranha proibição para a época europeia, desconcerta pela 

má consciência moralista de quem atribui à imaginação grandes pecados: 

« (...) 

L'Opéra italien est un des principaux amusements des gens de condition.il  
est soutenu, non seulement par la cour, mais aussi par des particulier s. Lors 
de mon séjour, il était excellent sous tous les rapports.Les chanteurs de ce 
théâtre avait réuni les meilleurs virtuoses de Rome, qui émigrèrent, quand 
cette ville fut prise par les Français.Crescentini éclipsait tous les autres.il  
suffit de le nommer, pour ceux qui ont connu l'Italie qui avant ses dernières 
dévastations était la patrie de la musique.À Lisbonne, il n est pas permis aux 
femmes de monter sur le théâtre, mais elle sont remplacés par des castrati, 
qui sont excellens.On n'y perd que très peu de chose, si ce n'est du côté de 
l'imagination. (...)» (31 ) 

Para além do Teatro de São Carlos, de vocação operática, Link regista ainda a existência, 

em Lisboa, do Teatro do Salitre, acanhado e pouco frequentado por pessoas distintas, com 

homens de barba indisfarçável fazendo de mulheres e os actores pertendo em parte às classes 

laboriosas.AÍ representava-se sobretudo peças traduzidas do italiano, dirá, poucas traduzidas 

de outras línguas e quase nenhumas peças originais, sendo o Salitre bem representativo das 

fraquezas do teatro português, agravadas, contudo, por um negativismo nacional que não 

reconhece as boas excepções: 

« (...) Je n'ai jamais vu, ni sur le théâtre, ni annoncé sur l'affiche, X Arle
quin (Gratioso) Portugais.Toutes les pièces sérieuses sont ou mauvai
ses, ou mal jouées.Rien de plus détestable que les Amoureux sur ce thé-
âtre.Les petites pièces sont des farces encore plus misérables que les Say-
nettes espagnoles: on ne connaît pas ici la Tonadilla. Mais, parmi leurs gran
des comédies, quelques-unes ne sont pas sans mérite: la nation est portée 
en général à faire de l'esprit et à critiquer; la langue se prête facilement à 
l'expression comique. (...)» (32) 
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Este naturalista, acompanhante do aonde de Hoflmansegg, numa sua visita de estudo a 
Portugal demarca-se deliberadamente da atitude geralmente eonsiderada maledtcente dos 
viajantes estrangeiros que leu e a quem ele atribui simplesmente ignorãnoia, quer quanto ao 
país no seu eonjunto, quer quanto à língua portuguesa. Enquanto naturalista, estabelece, 
desde logo, uma retórica da objectividade, que como muito argutamente reflecte Fernando 
Clara em «A construção de um país, Hetaich Friedrich Lmk e Portugal: um caso de literatura 
europeia de viagens» (33), só muito parcialmente garante «essa eficácia da representação», ja 
que o seu olhar, no essencial, «é produto da ciência (naturalista) do século XVIII e este ttpo 
de percepção da realidade implica, (...), não apenas um apagamento do sujeito, mas também, 
e aparentemente como consequência, um outro apagamento de certas zonas do objecto».Este 
tradutor do original alemão da obra de Link, combatendo o carácter excesstvamente 
interpretativo da sua versão francesa, responde a todos os que tendem, numa atttude 
simplista e nacionalista, a simpatizar com esta montagem, esta «omnipresença das estrategtas 
argumentativas e discursivas», de um Portugal e de uns portugueses que só a ele pertencem, 
e em que «as zonas de silêncio», numerosas, constituem ausências porventuras mats 
significativas do que as próprias presenças. 

E m y o y m i u J H z a a m J í u ç J u ^ ^ 

çour são bem patentes muitos dos preconceitos que Link quis apagar quanto a um pats e a 
um povo que este duque fiancés apnsionava numa natureza superficial, preguiçosa, pouco 
dada ao estudo sério e sujeita à servidão das instituições políticas e religiosas.Nes.e quadro, o 
contexto teatral só pode favorecer c preconceito já instalado, dado que Chatelet pinta, com 
cores excessivamente carregadas, um país que tem só um «Diaz Balthazar», um Gd Vtcente 
tido por Planto nacional e um «Antbonis Joseph», morto nas fogueiras inquisitortats, mas 
muito representado. Em suma, «le théâtre portugais est, au reste, au dernier degré parmt les 
théâtres de l'Europe», com todos os defeitos do espanhol, e sublinha, sem as suas belezas, 
oferecendo «partout de Pendure, du boursoufflé, du trivial; un mélange ridicule du séneux e. 
du bouffon, du sacré et du profane».Sem pintores, sem escultores, sem arquitectos, commua 
Chatelet, Portugal bane as mulheres dos seus palcos e incorre na mais grotesca das 
proibições, para além de viver de traduções que promoveriam o seu teatro a uma certa 
quafidade, se os portugueses não continuassem a prefer* as peças de temática devoconal: 

« (...) 
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Pour mettre le comble au dégoût qu'inspirent leurs représentations drama
tiques, une fausse idée de déeenee en a absolument écarté les femmes; et il faut 
se résoudre à voir représenter, par de jeunes hommes, qui ne sont pas toujours 
imberbes, les rôles de reines, de princesses et d'amoureuses.Le beau sexe est mê
me exclu de leurs ballets. Le répertoire de leurs acteurs a été composé, en grande 
partie, dans ces derniers temps, des meilleures pièces, traduites du français, de f 
espagnol, et quelques-unes seulement de f anglaises ont même traduit plusieurs 
de nos opéra-comiques. Mais leurs pièces favorites, sont encore celles qui retra
cent les mystères de la passion, et les antres traits de l'Écriture-Sainte; celles où 
Ton voit figurer Jésus-Christ, la Sainte-Vierge et les Saints. (...)»(34) 

É esta ênfase na vocação esmagadoramente religiosa do povo português, por parte de 

muitos estrangeiros que nos visitavam e que escreviam sobre nós, com uma preocupação 

primordialmente informativa, conforme salienta Isabel Oliveira Martins (35), que Ltnk 

procura diluir com outra magistral hipocrisia que consiste em dizer que a nação nunca for 

fanática, mesmo quando os seus reis o foram (36). 
Ainda que a autora de mkml^mn^mJMíJkSsmii^m^- Ponha' de 

facto o autor de narrativas de viagens do século XVUI ao rnvel do «investigador por conta 
própria, que lê todos os outros que o precederam e os seus contemporâneos» para deles fazer 
um balanço, já de regresso, em que «as experiências do narrador são secundánas por 
contraste ao material informativo», o certo é que muitas vezes no pitoresco da observação 
sobressai uma subjectividade até hilariante do tipo, por exemplo, da de Southey, cancatural, 
para quem «mais limpa é uma pocilga em toglaterra do que a metrópole de Portugal» (37).Na 
realidade, essa superioridade de que fala Isabel Oliveira Martins (38), a propósito destes 
viajantes, gerahnente com educação universitária e de classes sociais privilegiadas, garante 
«autoridade» na abordagem dos assuntos focados sobre o país, mas a contraparbda dessa 
educação, a que muitos poderão chamar arrogância e generalização, e por vezes comrazao, e 
exactamente a caricatura de quem como Beckford, na aguda formulação de Bettencourt 
Phes(39) estava habituado a contemplar «os melhores quadros em todos os museus da 
Europa» e com os mesmos olhos aprecia «o cenário pitoresco de Portugab,Para estes 
estrangeiros que, como nota Fernando Clara (40), ao virem observar os escombros do 
terramoto e consequente abalo pombalino, revitaltzante, «no âmbito» ainda «dum quadro 
mental de interesses bastante mais vastos, cujos pilares são sem dúvida a mudança de 
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paradigma na mentalidade pedagógica e científica», Portuga, saía fora do tradicional Grane 

Tour e só certo gosto peio exotismo e por nm primitivismo, não tanto à la Rousseau, mas de 

estádio civilizacional pré-revolução industrial, os atraía aqui. 

Por isso quando Charles François Dumouriez descreve o musMmMimmtM 
^ i ^ a I â ! ! 1 ! é ^ D ç ç y ç V L (41) despromove o teatro português que sobrevve no 
baixo burlesco, longe da qualidade espanhola de um Lope de Vega, de nm Calderón ou de 
um Moreto, pois os bons autores quase não se dedicaram à produção dramática; o man gosto 
do país e a aspereza da sna Imgua destroem o mérito das traduções do Francês e do Itahano, 
os actores são maus, apesar de bem vestidos.Dumonriez considera, no entanto, que as 
nrúsicas e as danças são excelentes, o que dá alguma vida aos dois teatros de Lrsboa, e as 
suas óperas itafianas são muito boas, sendo a do rei uma das melhores da Enropa.Se este 
viajante francês é gerahnente tido por exagerado e maledicente, será de convtr que e 
equuibrado no seu juízo sobre o teatro em Portuga!, na sua opulência da ópera régra, na sua 
Wigência em relação ao teatro espanhol, apesar do tom que pode ser cortante da parte de 
ouem vem da realidade francesa da época, de resto, neste particmar amda, 
ineomparávelTambém Baretti (42), na sua viagem desde Londres até Génova, passando por 
mglaterra, Portugal, Espanha e França, sem avaliar pela ida a espectáculos o estado do teatro 
entre nós examina uma tradução portuguesa das óperas de Metastásio, obvamente adaptada 
ao gosto'português de tantos criados que acrescia ao origmal rtahano, e conclui que «se e 
este o gosto dramático dos portugueses, uma tradução das obras de Go.dom agrada-lhes 
tanto como aos Gondoleiros Venezianos».Apesar de menos concreto e de um inegável tom 
de desprezo, Baretti oferece uma apreciação critica rdevante da adaptação de textos 
estrangeúos ás circunstâncias portuguesas, na perspectiva de um bom conhecedor da elevada 

tradição teatral europeia. 
O breve estudo sobre U s b ^ e o e r ^ i s t a j a r j s m g ^ (43) confirma esta 

excelência da ópera italiana em Portugal, na segunda metade do século XVIIL depois do 
desaparecimento dos pátios após o terramoto, a voga do teatro francês e da opera rtahana 
drtam a necessidade da construção de e d i t e s modernos e, antes da mauguraçao do teatro 
de São Carlos em 1793, havia três easas de espectáculo em Lisboa com vocações socta.se  
artísticas especificas. Se na ópera do Pátio do Conde de Soure e no Teatro do Sabtre, este 
orais popular e burguês, se fazra representar sobretudo peças nacionais, o Teatro da Rua dos 
Condes, que combinava burguesia e aristocracia, levava ópera italiana. As autoras notam, no 
entanto que o período mais brfihante do Teatro do Conde de Soure corresponde a produção 
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de ópera italiana, «à qual se dedicou exclusivamente após a fundação do Teatro do Sabtre em 
,770» e concluem acertadamente que «m, aspecto sahentado por todos os étantes . o 
facto de no palco não serem admitidas mulheres», sendo os papéis femininos desempenhados 

por travestis. 
A «Introdução» ao estudo I j s b o a J k t e ç e m i ^ ^ -alça, com eferto, 

o valor dos relatos de viagens como «um género maior da literatura setecentista», dado que a 
educação passara a exigir essa experiência de cosmopohtismo que rege a desençao 
voltahiana da Europa como uma imensa república constituída por vános Estados.Burgueses, 
pequenos ou até ilustres aristocratas, os viajantes estrangeiros que estiveram em Portuga, no 
século KVm, em estudo, em passem de curiosidade ou de libertação, ou em mrssoes 
duvidosas, mais ou menos cultos, suficientemente educados para sentirem muita da nossa 
realidade social e artística como apesar de tudo pouco desenvolvida, oferecem uma hteratura, 
cujo fundo de veracidade histérica pode ser discutível, pelo peso da snbjectivídade e do 
preconceito herdado contra os países peninsulares, escravos do obscurantismo polít.co e 
religioso, mas cujos denominadores comuns se afiguram inegáves. 

Por demais se tem insrstido, e a boa prudência o exigin igualmente às três autoras desta 
obra na desconfiança necessária em relação a «erros c injustiças resmtantes » de uma vrsao 
superficral e arrogante de Portuga,, mas um preconceito patnótico ou naconahsta, que nada 
1 justamente de ilnmmista e pertence jã essencialmente ao nosso século XX, quase obnga 
a banir o testemunho violento e fervoroso de Arthur WilEam Costigan, que se esconde atras 
de um pseudónimo, herético, depravado, traidor, e não por acaso companheiro de armas e 
fosé Anastácio da Cunha na praça de Valença do Minho.Dos seus S U ^ ^ Z ^ 
^ ^ ] L £ 2 u u g | l i ! L A S s l i s ^ f i ^ disse uma filha de Valleré, milhar que convrveu 
com fames Ferrier-Costigan, que aqui «este homem para exha,ar o veneno^que <he rma o 
coração contra o governo e a nação portugueza, dos quaes se considerava offendrdo, servru-

s e de um nome supposto pan merecer mais crença, e soltar hvremente as rédeas a sua 
nraledicenciaf...)» (44), e assim contribuiu definitivamente para a maldição da obra e para a 
relativização do contributo cultura, e histérico dos livros escritos pelos viajantes estrangenos 
sobre Portugal. Muito sensatamente Manuel Bernardes Branco, em P e r t u g a L ^ 
£ , ^ ^ ( 4 5 ) , obra fundamental que data do século XIX apaixonado pelos hvros de 
viagens, considera que Costigan «é sempre interessante, ignorando o motivo porque nao e 
citado pelos escriptores, que narram os feitos do remado de D.foseph e DMana 
sublinhar que estas obras «teem muita coisa aproveitável para a Wstoria.Depors de crtar as 
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venenosas palavras de Luísa de Valleré, Bernardes Branco admite que talvez os volumes de 

Costigan não mereçam grande confiança, « (...) os insultos aos portuguezes não podem ser 

maiores...(...)», mas diz crer «que alli ha também muitas verdades; os viajantes 

contemporâneos, e os factos históricos são concordes com muitas das asserções do Esboço 

da sociedade e costumes de Portugal». 

Castelo Branco Chaves, autor de Os livros de viagens em Portugal no Século XVIII e a 
«,,» p r o t ã o europeia. (46) relativiza contemporaneamente o valor documental destas 
obras, ao afirmar que estes forasteiros se pautaram por «superficialidade ou propósito 
denegridor, viram aqui o argueiro sem repararem ou fingirem desconhecer a tranca que 
existia alhures», ao mesmo tempo que iam fazendo «obstinadamente o seu combate ao 
clericalismo e ao poder absoluto dos monarcas peninsulares» e, deste modo, consolidavam a 
sua «lenda negra» sobre Portugal, imagem que correu mundo e que o reputado autor 
qualifica enfaticamente de «incorrecta, insuficiente, deturpada, malevolente». Só que Baretti, 
Dumouriez, Dalrymple, Carrère, Twiss, Link, Southey e Ruders, como o próprio Castelo 
Branco Chaves admite, «na essência não variam», isto é encontram-se na coincidência 
necessária da verdade, e a que mais perturba nem é tanto a dos desinteressantes maridos 
nacionais de belas mulheres, a das más estradas e das hospedarias insuportáveis, a de uma 
aristocracia sem iniciativa e de militares indisciplinados. A verdade unificadora dessas obras 
mais difícil de ser encarada pelo orgulhoso tradicionalismo nacional é a que se dissimula, 
vigilante, arrumadora e poderosa, sob os palcos tristes do reinado de D.Maria, e a que se 
reconhece nas garras, mesmo que amorosas e libertadoras, do governo pombalino. 

O tradutor das Cartas de Costigan, Augusto Reis Machado (47), consegue introduzir 
um equilíbrio sensato no entendimento da causticidade deste militar, contra o desprezo mais 
ou menos elegante com que é desconsiderado, ao integrá-lo no contexto social e intelectual 
dos oficiais contratados pelo conde de Lippe para leccionar artilharia na praça de Valença do 
Minho, tendo feito parte dos referidos por José Anastácio da Cunha, quando interrogado pela 
Inquisição de Coimbra, como defensores de ideias contrárias à boa religião católica. Diogo 
Ferrier, assim como trinta e seis oficiais estrangeiros da mesma praça, cometia o crime de 1er 
Rousseau, Voltaire, Hobbes, terá feito um funeral católico a um cão, bebia e apreciava um 
pouco mais do que a companhia dessas portuguesas tão elogiadas e contaminava súbditos tão 
vulneráveis como o lente de matemática. Se a sua importação era obra de Pombal e 
constituíam «um foco de pestilência mental», como podia D.Maria deixar de prender alguns 
deles, menos os de patente superior que estavam ao abrigo da alçada inquisitorial, fazendo-os 
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figurar no auto-de-fé em que saiu José Anastácio? O lente tê-los-á acusado até porque 
ninguém os podia punir e Ferrier pediu a demissão para regressar a Inglaterra.Augusto Reis 
Machado afirma que a sua imparcialidade visava os seus adversários e que, com ela, não 
mostrou a dignidade humana e intelectual de um espirito superior, mas, pelo contrário, deu 
provas de mesquinhez e de falta de compaixão. Só que a par dos erros, das fantasias, dos 
exageros, em que o induziam as suas paixões filosóficas e reservas religiosas, dirá o tradutor, 
«nos Sketches há muito justas considerações (...), encontra-se o sentimento de um 
estrangeiro (...) vindo do seio de uma Civilização em marcha, perante uma sociedade 
fundamentalmente estagnada», que conhecia, contudo, a vontade transformadora de 
portugueses, sobretudo dos estrangeirados, que com Ferrier, denunciavam «os defeitos 
dominantes: a ausência de uma forte preocupação moral, uma sensualidade avassaladora, 
uma graça torpe e soez, uma linguagem desregrada, uma enorme falta de cultura, práticas 
supersticiosas em vez de verdadeiro sentimento religioso, um acentuado relaxamento de 
costumes, uma excessiva indulgência perante os próprios defeitos e os defeitos das pessoas 
amigas» (45). Exigir a uma testemunha sensível, interveniente, rica de recordações de 
cumplicidade favorecida pela vida militar, - José Anastácio, algo rústico e reservado, que se 
Mamava ao citar de cor Shakespeare, que maravilhava os estrangeiros com os seu 
brilhantismo matemático, que partilhava com eles os seus versos de delicia, que comungava 
com eles do mesmo heretismo e dos mesmos sonhos sociais e políticos, com o mesmo fundo 
da paisagem minhota..,, de uma tragédia tão exemplar e repetida em que a fina flor da 
bumanidade e da inteligência portuguesa expirava, em nome da pia rainha, doçura e sunpatia 
por Portugal, devia parecer inadequado ou insensivel.Muito para além da boa vontade d. 
Augusto Reis Machado, que já não pouco audaciosamente, põe Costigan do lado dos que 
continuam a querer melhorar Portugal, apesar de não deixar de o criticar circunstancialmente 
nessa língua inglesa, frontal, acutilante, «cosy» no seu imprescindível regresso, da obra de 
Arthur William Costigan. Será sempre obviamente mais fácil preferir o naturalista Link que 
achou que o país era pequenino e adorável, ao contrário de muitos outros viajantes com que 
discorda, porque simplesmente as suas vistas eram limitadas. 

Nos anos 20 do século XJX, Balbi procura introduzir a objectividade no seu trabalho 
que já não é um registo impressionista, como o de todos aqueles que, no passado, «ont parlé 
du Portugal (...) ont beaucoup écrit et cité peu de faits», mas, pelo contrário, assume-se 
enquanto E^LSjMiaiqu^nrJeRçMume de PortuPal et £ Mzm^mZÓJmjmm 
^^^delXuropeXV, com todas as dificuldades inerentes a um esforço desta natureza num 
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país «où cette science était très peu cultivée» e contando com a ajuda governamental agora 

mais favorável a estes esforços: 

« (•••) 
Il est vrai qu'écrivant à une époque où la nation est bien différente de ce qu 

elle était autrefois, à cause des circonstances politiques où elle s'est trouvée de

puis quelques années, le tableau que nous en offrons doit par cela seul différer 

beaucoup de ceux tracés par Dumouriez, par Châtelet, par Bourgoing, par Car-

rère, par Robert Southey, par Murphy, par Link, par Costigan, par Ruders et par 

Ebeling. (...)» (48) 

Apesar de reconhecer que Portugal evoluiu muito nos últimos quarenta anos, considera 
que estes viajantes caluniaram um país afinal recheado de potencial e de virtudes, com 
estradas realmente de péssima qualidade e com apoios tão fracos aos homens de letras que, 
contudo, oferecem vasta e apreciável obra original e traduzida: 

« ( - ) 
Il est même très-remarquable que malgré la connaissance bien plus générale en 

Portugal qu'en Espagne de la langue française, le nombre des traductions des bons 
ouvrages d'histoire et de littérature écrits en français soit, toute proportion gardée, 
plus grand que parmi les Espagnols.C'est ainsi que les ouvrages de Fénelon, de 
Rollin, de Montesquieu, de Millot et d'une foule d'autres écrivains célèbres sont 
depuis longtemps connus de tous les Portugais.Les traductions portugaises des meil
leures tragédies de Corneille, de Racine et de Voltaire, des meilleures comédies de 
Molière, et même de beaucoup d'écrits philosophiques, ont paru depuis longtemps. 

(...) »(49) 

Generoso ao ponto de afirmar que todos os portugueses desde há muito lêm, de facto, o 
filósofo de L'Esprit des Lois, adianta as premissas do paradoxo nacional que mal sustenta os 
seus teatros e os seus artistas, com uma élite que lê as obras primas dos dramaturgos de 
França mesmo em francês, mas alimenta o vulgo com traduções ao «gosto portuguez».Aliás, 
é o próprio Balbi que afirma, no tomo II, do seu Essai, que os Portugueses não têm um bom 
teatro, compõem peças de reduzido interesse, sem rigor, e que «ce que les Portugais ont de 
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mieux dam ce geme es. traduit de Voltaire, de Racine, de Comeffle, de Crébillon, dAlfien, 
de Molière de Goldoni, de La Motte, de Kotzebue, etc,etc», exceptuando a O H M da 
Condessa do Vimieiro, a Hennione de Domingos dos Reis Quita, e a mais recente Noya 
Castro de João Baptista Gomes (50). Quando retoma a temática do «Art Dramatique», no 
capitulo referente aos «BeauxArts», admitindo desde logo que as artes estão todas mats ou 
menos atrasadas em Portugal, com excepção da arquitectura naval, da música, da caligrafia e 
da equitação, não por falta de génio, mas por falta de estabelecimentos e de incentivos, e para 
reforçar a ideia de qne, antes do reinado de D.José e das medidas impulstonadoras de 
Pombal não havia um teatro nacional; não sé a Arcádia proporcionou uma verdade™ 
reforma teatral, como os actores atingiram um grau elevado de perfeição, e aponta os nomes 
de Cecilia para os papéis trágicos, de Maria Joaquina tanto para o cómico como paia o 
trágico a «célebre Todi» para o cauto e para a declamação.Cecffia, irmã de Luísa Todi, 
distinguiuse de tal forma a representar a Akis e a Zaire de Voltaire, traduzidas por um 
Sentas, médico e árcade, que este, «eu traduisant le poème de la Déclamation de Bernard, lu, 
appliqua les louanges du poète français à la fameuse Clairon».Balbi avança igualmente a 
importância do édito de 1771, em que a profissão de actor é reabffitada, para o estimulo 
oficial e privado de apoio à composição teatral e á representação que desencadeou «une foule 
d'excellentes traductions des meilleures tragédies et comédies françaises, anglaises e, 
italiennes», realmente representadas.Ilustres tradutores como José Pedro de Azevedo Souza 
da Câmara para Voltaire, «et qui darts ce genre est au dessus de tonte comparaison avec 
aucun de ses compatriotes», João Baptista Gomes para La Motte e Arnaud, Francisco 
Manoel de Nascimento para Racine e La Harpe, Pedro José Constâncio que dentou «une 
excellente traduction de la tragédie de Ca.uina de Voltaire» e António Soares d'Azevedo «un 
des premiers traducteurs portugais», a quem o teatro nacional deve «en beaux vers la plupart 

des pièces françaises qu'on y joue.» 
A grande ruptura decorreu dos «scrupules de conscience» da rainha D.Maria que depois 

da morte de DJosé lançou o teatro na maior decadência, impediu as mulheres de aparecer no 
palco, e, neste particular, a indignação do académico italiano ignalase à dos v,ajantes 

estrangeiros: 

« ( ■ • • ) 

Rien n était plus dégoûtant que de voir les premiers rôles de princesses et 
d'amoureuses joués par des acteurs à barbe noire, dont celui ( Filippe) qui a
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vait le plus de talent était d'une laideur remarquable, et d'un âge assez avancé 

lorsqu'il jouait encore les jeunes premières. (...)» (51) 

De resto, para além de uma certa retórica da objectividade e de uma vocação real para a 
quantificação, inerentes ao Es^Statistique, importa notar que Adriano Balbi confirma muito 
do que, os tão censurados por ele próprio, viajantes estrangeiros haviam dito sobre Portugal 
em tom literário, sem os quarenta anos de esforço de progresso que o próprio académico 
sublinha e sem a simpatia, como que de hiper-correcção, com que aponta os atrasos 
nacionais. Em 1828, Luiz Duarte Villela da Silva, presbítero secular, Cavaleiro da Ordem de 
Cristo e Censor Régio, acusa Balbi de ser lisonjeiro e erróneo sobretudo nas «omissões 
indesculpáveis» dos seus dois volumes ( 52). Para além de ser óbvio que Villela da Silva é 
uma delas, porventura a mais importante, tal é o despeito que ressalta desta obra, este autor 
integra Balbi no rol de estrangeiros que escreveram sobre Portugal e que «merecem pouco 
crédito» como «as mizeraveis viagens e descripções de Dumourier; de Chatelet, de Murphy; 
Carrere, mesmo as de Link, que entre todos que se prezumirão suficientemente habilitados 
para darem a conhecer ao mundo o estado politico de Portugal, he o que menos se afasta da 
verdade, ficando com tudo muito longe delia». É, desde logo, de salientar o rasgado elogio a 
Manuel' de Figueiredo, «um dos que mais contribuiu para a restauração da Poezia 
portugueza», autor de um teatro com uma metrificação adequada, rico de filosofia, 
continuador dos Gregos e dos Romanos e de «tudo quanto neste género tinhão até o seu 
tempo produzido de melhor os Francezes, Italianos, Inglezes, e Hespanhoes» (53), crítico 
entendido e delicado, como o provam os seus prefácios.Censurando o desvario poético de 
Bocage que fez má escola, em Portugal, invadido que estava pela leitura dos escritores 
franceses dos séculos XVII e XVffl, e concordando neste aspecto com Balbi, este censor 
régio não perdoa, porém, ao académico italiano o esquecimento de nomes ilustres, 
essencialmente antigalicistas, como os de Francisco Manuel Gomes da Silveira Malhão, seu 
irmão Antonio, o Visconde de S.Lourenço e ainda Francisco de Borja Garção Stockier, 
Curvo Semedo e José Agostinho de Macedo.Do mesmo modo, o nome de Pedro José da 
Fonseca deveria ter merecido mais elogios a Balbi que lhe deu certo destaque como 
dicionarista e não como retórico, disciplina em que ele teve o maior merecimento.Também na 
Poesia, Villela da Silva diverge dos critérios de Balbi: Correia Garção foi quase deixado no 
esquecimento, Domingos dos Reis Quita devia ter sido louvado, Cândido Lusitano exaltado 
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enquanto fino tradutor de Horácio e de Racine, para além de toda uma fista de autores 

injustamente excluídos do F.ssai Statistique. 

O mesmo antor que se indigna com o desgosto do Duc de Chatelet perante o 
abandono das artes e das ciências, em Portugal, atribuindo-lhe «ligeireza» na observação, e 
ostentando infinitas proezas artísticas da nossa tradrção, retira a José Anastácio da Cunha a 
importância que BaTbi lhe tinha conferido como poeta, apesar de não ousar tocar na sua 
reputação de msigne ma.emático.A falta de visão deste critico leva-o a afirmar que José 
Basilio da Gama, Manuel Nicolau Esteves Negrão e Feliciano Alvares da Costa, pelo 
contrário é que deviam ser relembrados pela honra que deram ao Parnaso Lusitano.Vilela da 
Silva nota ainda que Balbi exagerou quando disse que tinha visto em português «o Esputto 
das Leis», as «obras de Fenellon, de Rollin, de Montesquieu, de Mfflot, e de uma mutadao de 
outros escritores celebres (...) ha longo tempo conhecidas de todos os portuguezes», muno 
mais divulgadas, em proporção, entre nós do que em Espanha, o que revela um grande 
desconhecimento não só do estado da Literatura Espanhola, como da verdade sobre a 
Literatura Portuguesa, que, de resto, tem «mui poucas tragedtas de Corneffle, e Racine».Se, 
com efeito, Balbi não escreveu sobre o nosso pais, como Villela dirá sarcastioamente, «no 
centro da Sibéria, ou da Tartaria», mas em Portugal e com «mformações vagas e 
apaixonadas», sendo de reconhecer alguns equívocos e até omissões, hnporta regrstar que o 
académico itafiano soube vatorizar, no p.ano hterário e especificamente dramático que aqm 
nos mteressa, ou a tendência progressiva do país ou a necessidade de acompanhar as 
evoluções europeias, e destaca essencialmente os autores cuja posteridade deu razão a B A , 
ao contrário de Vilela que recupera quase sempre nomes que poucas ou nenhumas sementes 
deixaram a germmar, no nosso Setecentismo.É até curioso que não se tenha sequer re endo 
às reflexões do EsMStafistiaue sobre o estado do teatro, em Portugal, já que a sua falenca 
permanente se presta pouco a réplicas nacionalistas. (54) 

Assim estas Oteer^çõesCritkas constituem, no início do século XIX, apesar dajusta 

correcção de poucas omissões, uma peça do tal combate regressivo contra estrangetros e 

estrangeirados, denunciantes do contraste entre a Europa iluminada e um pais «fasemante e 

bárbaro» que Almeida Garrett já começara a transformar pelas armas e pelo teatro (55). 
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NOTAS: 

- ^ = ^ ^ = ^ = ^ ^ = 

" J T — , 1 capmrlo pretende, , o entanto, c a p  olMres « — .  « — 

Portugal, neste período. 

* ^„ i7^n« in O Portugal de_TlMoJVjvdstoporJr& 
(2, SAUSSURE, « s a , de, «Cams Escritas de L,sboa no Ano de 17,0», » M J » — 
„ Lisboa, Bio.io.eoa Naoiona., Série Porioga, e os Estrangenos, I W 2 ed., p.276. 

r> t w * n HP «são Carlos na mudança He sistemas 

sodoamjuiurat^^ d 0 t e a t r o em 

Portugal a.é à fondaçâo do Teatro de Sao Carlos», PP.2163, este ■ « * , ^ ^ ^ 

materia tearial, « desde o combate jesutoo ate ao « « ~  « _ ^ ^ m e s m „ qoando a 

modelo adoptado pelo Teatro de Sao Caries, sd « " ~ £ " " ^ I d . p e l a b r i t o n t e tóse deste 

— ja nao era exc i t a , de » teario ^ ^ ^ ^ J ^ e constante do 

teatro nacional a autores pouco bnlhantes, num q franceSas.Com efeito, a presença 

para o teatro nacional. 

(4) Idem, ibidem, pp. 6162. 

^ J d e Vitorino Nemésio, Coimbra, B,blio.eca Gera, da Universrdade, 19,6, p.5. 

" 'conrinnava vivo o interesse pelo teatro encarado e declamado a francesa, conto no secolo 
Z Z Z agora desrinado a preciprtar o defenruvo desterro dos d — s ntco.ores e das 
C Z 1 abas moitas vezes aclrmatados em Porrirgal precrsamente por acneles de 
Z r Z v a o rem.dro.Em AgOsto de ,850 coma em Us t oa cpre a capital na ter o sen 

as primeiras pmmeres.O projecto goroo, mas a semente jàcâ estava. g V 
I Tar t e de representar „ mmtos anos antes intervmbam actores franceses, o e,e nem 
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sempre era tido como garantia de boa escola.Havia quem receasse pela vmda de compa

r a s de Paris, que, como a de SamtEugene em 1820 e a de Emile Doux posteriormente, 

derramavam«terrores absurdos, e immoralidades doiradas», (...)»• 

;t „« 4T 4648 5457 Aqui, o musicólogo regista testemunhos e 
ffiï CARVALHO Mário Vieira de, in pp. SiL, PP 43, 464», 3 " ' ^ 4 > zz. —- - *— *— *—** r~0 : r 
Sootbev, viajan.es e s t e i r o s qne conheceram Porbagal na sesnrda metade do secolo XVTil . rnrcro 

X K ' O «Catalogo B U t o t t * das Obras Estrangeiras sobre Portogal exrsten.es na BibUcoca Nacional», ir, 

^  ^ ^ r ^ T s o b r e a diversidade de adores o.oe ennqoeceram este fflao, nnn.0 para * ■ * 

7 ~ deste trabalno Mars recentemente, Maria Leonor Maebado de Sonsa procede a om «Levantamento 

T Z t Mrmrcpal de Lisboa Ano XUV ? série , s 5 e 6, ,983, noe corresponde ao novo rnteresse de 

totalidade critica que estes antores boje despertam para a compressão de Portugal. 

(6 ) BECKEORD, William m M ^ J ^ M m ^ ^ ^ ^ ^ ^ « * * » — " 

J Z Z Z Z . ™, m — , * c . » jante ing.es «denominava Portuga, irordcamente 

The Paradise of D.Fagundes». 

m Idem ibidem pp 13 22 a «Introdução» de Boyd Alexander desenvolve pormenores biográficos sobre 

% £ £ £ £ o  — > depressrvo e a m a r r ã o a qne os sens conterrâneos o „ 

.entrais, em Lrsboa.Na pagina 103, alnde à paixão poroagnesa das tomadas, em qne os eram 

por negros. 

■w„ ! 4 , A nrooósito desta tragédia intitulada Sesóstris, Henrique de Campos Ferreira Lima, em 

Neptunino» e foi publicada em Lisboa em 1791. 

m ,dem tbidem p 147 Depois da voga da M ^ de Manei, pnblicada em Lisboa, Na Officina de ANTONIO 

r i o ^ O N S E C A Anno de 1739, «DRAMMA PAPA MOS1CA Para se representar « I * . « 

~ n o v o da Paaa dos Conde, .  * — ^ ^ ^ ^ Z 1 ^ H 
publicada em Lisboa, Na Officma de Antonio Gomes», Anno MDCCLXXXVI, 

Censória. 
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(10) BECKFORD William, MSSbaga e Batalha (Recordações de uma excursão!, Tradução livre de Joaquim 
Lúcio de Lobo e M.Vierra Natividade, Na Oficina de A. M. d'Oliveira, 1914, pp.47-58, o viajante descreve a 
representação dessa versão excêntrica, no gosto italiano do seu autor, dessa «cruciante tragedia de Dona Inês de 
Castro e o cruel assassinato daquela adorável senhora e de seus inocentes filhos».Aqui a questão de se permrtrr 
ou não sangue no palco é discutida entre os frades, dividindo-os.Beckford é hábil na forma como dissnnula o seu 
desprezo pelo grotesco de murto do que se lhe depara.Depois de reconhecer que o banquete fora realmente 
inexcedivel não sem deixar passar a sua ironia quanto aos bons fundamentos da vida monástica, é diplomáUco 
no que respeúa esta tragédia por demais cómica, e «recordando as fantasias que eu tinha encontrado em murtas 
novelas históricas do meu paiz, não fiz objecção; e voltando-me para o autor dessa celebrada peça, que, absorto 
em profunda meditação, fantasiaria talvez futuros assassinatos, louvei a sua subhmidade na vera tragrca- a 
terríbile via - nos mais calorosos termos que foi possivel produzir.» 

Por curiosidade se deve registar igualmente que Beckford terá travado «com o mais extravagante e talvez o 
nrais original dos poetas, que Deus tem creado», e que era Manuel Maria Barbosa du Bocage, defendendo logo a 
sua genialidade em relação a Camões com a declamação do seu belo soneto «A formosura doesta fresca serra...», 
in BECKFORD William, A J * r t e ^ R a i ^ ^ Lisboa, Livraria EdTavares Cardoso e Irmão, 1901, 

p.137. 

Ml) PIRES Maria Laura Bettencourt-, W j H i a j n ^ e d d ^ ^ 
Escritor Lisboa edições 70, 1987.Nesta obra fundamental exactamente pela diferença que irrecusavelmente 
propõe a autora afirma, p.104. que «os dardos da sua critica mordaz» atingiam todos os que merecessem pelo 
ridículo, quer fossem franceses, ingleses ou portugueses, e, p.123, nota a forma particular de relação da 
personalidade de Beckford com o momento histórico que aqui viveu.Na página 176, a propósito da medrcma, 
estabelece rgualmente a evidencia, a que muitos chamam maledicência, de que «neste campo, como em todos os 
outros Portugal estava no entanto mais atxasado que o resto da Europa».Na página 252, considera que «parece 
haver 'da parte dos autores da tradução uma tendência para apresentar Beckford de forma preconcertuosa», e que 
a introdução da edição de 1954 «apresentava o seu autor de forma ainda mais negativa do que o própno texto», 
nranrfestando também «a profunda indignação que qualquer beckfordiano sente ao verificar que, não havendo 
em Portugal traduções modernas de Italy, nem de P ^ ç o U e ^ que nunca foram vertidas na rntegra para 
português, tenha sido reedrtada em 1983 a mesma versão recheada de incorrecções que tinha srdo pubhcada 
cerca de trinta anos antes.» 

(12) CARVALHO, Maria Amália Vaz de, Fm Pnrtnfal a no Estrrnmeiro Ensaios Críticos. Lisboa, 1899, 

«Portugal visto pelos estrangeiros», pp.HMSLN. pagrna 121, afirma:» (...) Beckford esse rim! Esse tem 

perfeitamente a imaginação sympathioa de que fala Tame.Esse enrion no nosso espirito penmsular; penerton-se 

dos nossos gostos; samron-se das nossas impressões; respirou o ineenso dos nossos altares; eomen o doee dos 

nossos eonventos, deltciou-se eom a frirta saborosa dos nossos pomares; viven da nossa vida mdolente e 

sonhadora, passada ao sol das tomadas, on na sombra tépida das eenmonias eultuaes; foi o pemnsular meto 

poeta, que era preciso ser para nos julgar; (...) 

(13) PARREAUX, André, Beckford et le Portugal Lisboa, Bertrand, 1958, pp. 28, 51. 
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04, O manuscrito M ^ m ^ W ^ * ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ a d o s * Btblioteca Mmncrpa, do 

Z l o u e r a i - , o m,568.Ai se ,c i g — ,ue este « , * parte da «Livrana do « — 

* S.Francisco do Porto,Es.e manuscnto 4 c o n d i d o por Cartas diversa, que abordam «anáhcas — o -

paia a caracterização de Portugal. 

(15) Idem, «Carta x», p.35 

(16) Idem, «Carta x», pp..37-38. 

(17) Idem, «Carta x», pp.39-42. 

(1» P p r t g g g L i m ^ ^ ^ t * — * adução . Nous * , 0 - * . 

2^^^^™^^ sain,-priest' ~CAMPA* T 
n T ^ ^ S S A O BlPtOMATRCA ,763-,766, p,52.Nes,apágrna . ao,d, o Coode refere a, u m a p e n p ^ 
„ 3 1 da comédia que nao aceitava * ser convidada para o bafte que se segm. a r e p r é s e n t a i t na 

I Ificrentemente disrmta e por isso ameaçou o estrangeno de * e tor estotrar os mto los.Acabo P ^ 
Iquentar a cera e o « e Guignard conclu, , , 5 3 , , Qrtortr s a* se * náo " ^ ^ 
ensejo para reatar este go,p= ,eatm,b,Aqui amda se refere à r e p r e s a de «i M * * '" <*" ' * 
" oa p ^ a ,52 que o autor abade aos dois teatros nacronais «istentes = ^ ^ 
pe,os actores portugueses eut relação aos espanhdis.Castelo-Branco Chaves, ua nota 32 da págma ,97, qoe 
devem ser «o da Rua dos Coudes e o do Bairro Alto, que abriram em 1765». 

Na pagma ,55, o Conde de Saint-Priest elog^ a dpera italrana da corte: .< (...) A mustea era porter», 

a t t „ r e s X : e os papeis f - r t o s eram desempenhados por ^ ^ ^ Z Z I Z Z 

mais bonitos e no palco, a ilusão era completa.0 rei faata uma grande despesa a contratar na Itáha artrstas 

: i r i l ; r e l v a que a dpera era eacelente.Os bnrlados 6 que náo correspondiam e os homens dançando 

disfarçados em mulheres davam uma ilusão menos favorável.» 
„ „ GORAN, Giuseppe, m S M ^ * B í ^ M L M ^ ^ m í l J l * l Ttaduçáo, Prefácio e Notas 
d " Chave Usboa, Lrsdptnna Enredes, 1989.Éno «Capitulo XX„», «Um Casamento Desfertoou o 

Rua dos Condes A referencia às edições que encontrou na nca bibboteca do Colegro S.Fmpe Nen 
2 Z ,5 ,52.Cunosamen,e, q t^do tentaram prender Gorani, o j * a!egou que e,e dnha srdo vrsto a 
« e m mn rtardor que se encontrava num outro camarote , assrstrr a mna represemaçao no Tea t ro^ 
Z dos Condes Este viajante italiano cuja vida de viandante Pedro Fernandes Tomás «o bem descreve, em O 

^ n „ e andou a par dos revolucionários de ,789, afashmdo-se depois de murta da sua volenca - dentou 
Z Z omentárros eatrars, mas conheo. * m o tearro de Arouet e, no «Caplndo XUlb, quando fal, do sen 
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abandono de Portugal e do seu crescente repúdio pelo Marquês de Pombal é do Mafoma de Voltaire que ele 
fala:« (...) O que, porém, mais me afastava dele era aquele seu estro de imitar o estilo de Maomé e sentia 
perfeitamente que lhe teria podido dizer: 

Quel droit as-tu reçu d'enseigner, de prédire, 
Déporter Vencensoir et d'affecter lempire? 

sem que, aliás, ele, justificadamente, me pudesse responder o que Maomé respondeu a Zófíro: 
Le droit qu'un esprit vaste, et ferme en ses desseins, 
A sur Vesprit grossier des vulgairees humains. » 

O estudo de João Ribeiro, «José Gorani em Portugal», in Cartas Devolvidas. Porto, Livraria Chardron, 
1926, dá bem conta da instabilidade que caracterizou a estada duvidosa deste viajante italiano entre nós e afirma, 
assim, que «a sua grande volúpia era ser e não ser.E isso que era um problema para Hamlet foi o sentido 
verdadeiro da sua existência.».Acerca da sua relação com Pombal, acrescenta na página 240: «Caindo nas unhas 
mesmo amorosas do Marquês, ao cabo de certo tempo o nosso heroe imaginava escapar de tão felino protector e 
parente.» 

(20) COSTIGAN, Arthur William, Esq., Sketches of Society and Manners in Portugal in a series of letters to his 
brother in London. London, Printed for T.Vernor, Birchin-Lane, Cornhill, s/d., «Letter XLI», Lisbon, 1779, 
pp.336-359. Ao tentar caracterizar o teatro em Portugal, na época, Costigan começa por notar que todo o reinado 
de D.Maria é já uma farsa das mais estupendas, « which in ridicule and burlesque exceeds, in my opinion, every 
thing the grossest of all farcical performances ever produced, in the grossest times, upon a theatre.»Este é, de 
facto, o comentário mais humilhante, ilustrado por toda a sua obra, em que, no final, o viajante conclui: « The 
effects of ecclesiastical despotism have been much more fatal to this unhappy country, where the spirits of men 
are entirely subjected and reduced by it; and like the air we breath, which, when it has lost its elastic force, 
becomes immediately putrid and corrupted, so the general manners here are nothing but a congregate of mean, 
low and sordid vices, nearly unknown among persons of distinction in Spain; and so fixed are the Clergy in their 
despotic rule over the people, whom they crush and trample on, that this very people would be the first to 
revenge their cause on whoever should attempt to injure them.» 

(21) Idemibidem, p.343. 

(22) Travels in Portugal through The Provinces of Entre Douro e Minho. Beira. Estremadura, and Alem-Tejo. In 
the Years 1789 and 1790,Consisting of Observations on the Manners. Customs. Trade. Public Buildings. Asrts. 
Antiquities. 6c. of that Kingdom, by James Murphy, Architect, London, Printed for Strahan, and T.CADELL 
JUN. and W.Davies ( Successors to Mr.Cadell) in the Strand, 1795, pp. 157-160. 

Manuel Bernardes Branco, em Portugal e os Estrangeiros. Lisboa, Livraria de A.M.Pereira Ed., 1879, p.508, 
afirma: « É uma das mais notáveis obras que se publicaram no século passado a respeito do nosso país, e por mais 
de um motivo devemos ser gratos à memória do architecto Murphy.» 

(23) RUDERS, Cari Israel, Viagem em Portugal 1798-1802. Lisboa, Biblioteca Nacional, Série Portugal e os 
Estrangeiros, 1981, «Carta VIII», pp.87- 100.A proibição das mulheres em cena e as dificuldades financeiras dos 
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teatros vêm .ratadas na págrna 90. Na página 91, elogia-se CrescerUini e na págrna 92 caractetza-se a recepção 
do públrco nac.onal.Nas paginas 94 e 95, diz-se que no Teatro da Roa dos Condes so trabalha «na mulher, a 
Senhora Sem, que obteve ha ponco licença para representar, mas logo acrescenta ,ne «com o tempo, rmmas 
outras mulheres autênticas vão ser escritur,das».As preferencias de repertórios são mdrcadas na págrna 94 e a 
publicação sobre as vantagens das representações teatrais vem resurmda e parcialmente citada nas papnas 98,99 

elOO 
Na Carta X Ruders manifesta o seu desapreço e o insucesso de uma companhia ambulante espanhola que 

representava comedias rnsuportáveis e informa acerca da desilusão geral, por altura da atatura dos teatros em 
Usboa quanto à subsistente proibição das mulheres representarem nas cenas naçionai,Insiste ainda na beleza 
do canto de Crescemini e transcreve os versos «ransbordan.es do poeta Caravita, dedrcados a este eantor de canto 
subhmTtpre umto apaixonou Rnders, Homem do Norte, para quem mna peça de Metasttsio só poma *r hda, 
sem o encan.0 de «um belo marro, com belas e apropriadas ornamentações e nom excelente música, rnterpreurdas 
por vozes italianas e por mna boa orquestra». 

Na «Carta XHI», o autor sueco dls.aneia-se do espírito cum one o francês que escreveu o BÉJeaude 
Lisbonne en 1796 e o Cosrigan dos SEheaofPPfflga. descreveram Portugal, aeusando-os de superfictahdade, 
^ ~ ^ a l de quem quer agradar com os sens relatos pitorescos, precipitaçao.O vrajante frarroês serve-se 
dos processos mais insidiosos, qne consistem em generalizar tmços repugnantes qne é possível encontrar mmr 
ou nontro mdividuo, chamando costómes nacionars aos hábitos dmn fimrtado número de pessoas e apresentando 
casos raros como acon.ecimen.os de ,odos os dias».Quan,o a Cosrigan, «faz, também, murta rnjusuça a este 
l e m b o r a não possa comparar-se com o onrto a qne me re fe r ida página ,46 desta Carta, Ruders consrdera 

que o «português afiprra-se-me hoje, simultaneamente rncansavel no trabalho e muito apto para " - * " " 
1 paTnem sempre dá provas de progresso, essa falha deve-se , - conjunto de eireunstancas socro-pohrteas 
que nem sempre o tinham favorecido. 

(24) Idem, ibidem, «Carta XVI», p.170. 

(25, Idem, ibifen, «Corta XXVHI,., PP 24S -249.AS «Cartas XV, e XXII» mostram hem a forma como Ruders 
ie eu como sen o universo dramático do tea.ro « a n o , durante a , a estada.A «Carta XXX» confirma o „lh 

d„ teatro e dos actores italianos aos olhos do viajante sueco. Aqm, refere-su á representação de UJ^M 
S ^ j ^ tragédia de Voltaire, da tragédia Zais . do mesmo dramaturgo, «eom música do Sr.Portugab, e de 
~ uovo hafiado-pantomima: Do, Joio Tenório ou o O — o *e ft*», onde «rema um m*o ta 
umnstruoso de cémrco e de .errivel que o pmzer dos espectadores perante a beleza de certos qnadros, tomados 
isoladamente, é a todo o instante prejudicado pelo horror do contrasle.» 

Ná «Carta XXXV», Rnders rceooheee qne no teatro linco fieqnentemente os autores nao se preocupam 

«em particular eom o valor rntrinseco da composrção, ligam sobretudo importância ao efe.» cénico . embora 

moiros amadores e .eatros se não mostrem drficeis neste género, nem o plano nem a poesra da obra devem 

tratados com tão-pouco respeito como muitas vezes sucede.» 

(26) AFONSO, Marra João da Rocha, «O teatro português seteeeurisu visto po, Cari ..Ruders», Usboa, Revista 
da Biblioteca Nacional, S.2, 9 (1), hm- fim. 1994, p.3,.Est3 autora nom que a futur, edição de todas as cartas, e 
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sem cortes, de Ruders prestará um enorme serviço aos estudiosos de ópera e de música em Portugal, em 

particular no que concerne o nosso século XVIII.Acrescenta ainda, p.26, que o texto de Ruders «contrapõe uma 

visão aberta e despreconceituosa à atitude sobranceira e xenófoba de outros autores que, sobretudo a partir da 

publicação de Costigan que conheciam, vieram até ao extremo da Península Ibérica em busca da confirmação do 

quadro que aquele militar traçara».Antes de mais, as cartas deste viajante do Norte valem porque nenhum levou 

tão longe a descrição e comentário da actividade teatral setecentista, sobretudo num período em que o 

investigador depara «com um vazio exasperante» de total «ausência de fontes portuguesas». 

(27) RUDERS, Cari L, op. cit., «Carta XX», p.223. 

(28) Maria João da Rocha Afonso, no artigo supracitado, dá um expressivo passo em falso, p.24, quando, 

referindo-se aos olhares dos viajantes estrangeiros, diz que «o facto de nem sempre as opiniões emitidas serem 

objectivas e, por vezes mesmo, fortemente negativas, não diminui a importância que os relatos de viagem 

assumem como fonte de informação sobre a História e Cultura portuguesas das épocas em que foram 

escritos».Como se as opiniões sobre Portugal, para serem objectivas, devessem ser favoráveis... 

(29) DE BOMBELLES, Marquis, Tournai d'un Ambassadeur de France au Portugal 1786-1788, Paris, Fondation 

Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, PUF, 1979, pp. 77, 254.Na mesma página 77, o Marques fala 

do gosto que reina em Portugal pelos autores franceses e dos projectos, apoiados por ele, de obter a autorização 

da Rainha para trazer actores franceses a Lisboa.Na página 188, Bombelles, estando doente, confessa o seu gosto 

por Jean-Baptiste Rousseau e por Racine, «qui me font croire par intervalles que je ne souffre plus».Na pagina 

seguinte regista a sua admiração pela «comtesse de Vimieiro, la femme la plus instruite du Portuga'» que «tout 

en connaissant une grande partie de ce qui manque à sa patrie, la voit avec les yeux d'une bien surprenante 

complaisance». 
Na página 257, referindo-se ao casamento da muito jovem Duquesa de Lafões com o velho duque, lamenta a 

tendência portuguesa para se privilegiar o dinheiro e o nascimento na realização dos casamentos, sem se 

procurar a felicidade conjugal de que o Marquês de Bombelles dá emocionantes provas neste seu Diário, 

mostrando uma intimidade rara, para a época como para todos os tempos, com os filhos, frutos muito andados 

de um amor pleno.Na página 241, o Marquês exprime igualmente desagrado quando recebe uma carta 

comunicando a recusa de Mlle de Rochefort em casar com o Duque de Cadaval, «le premier seigneur de ce 

pays», e esforça-se por convencer a menina de que Portugal talvez não seja bem como ela pensa... 

(30) V n v ^ . en Portugal depuis 1797 h.souen 1799 par M.Link, Membre de plusieurs Sociétés savantes traduit 

de l'Allemand. A Paris, Chez Levrault, Schoell et Cie, Libraires, an XII-1803, tome premier, pp.279-282.Aqui 

Link descreve e comenta as características teatrais da cidade de Lisboa.Quanto à ópera, acrescenta:« Pavoue que 

r opéra a fait mon principal amusement à Lisbonne.La salle est grande et belle; il y règne un ordre admirable: 

l'attention que les directeurs mettent à ce que les spectateurs soient placés convenablement est un exemple à 

suivre.Souvent on donne de petits opéras portugais, mais qui ne sont que des farces: dans celles-ci, la langue 

portugaise déploie souvent des charmes dns la bouche de Zamparini.» 
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No tomo IV da mesma obra, na págma 279, Link informa que a ópera é apoiada pela Corte e pelos 

particulares e «lors de mon séjour, il était excellent». 

(31)Idem,p.280. 

(32)Idem,p.281. 

(33) CLARA Fernando, «A construção de um pais: Heinrich Friedrich Link e Portugal, um caso de literatura de 
viagens» ^a^^B^moU^oM, Lisboa, , 2 , 8 (1) 1993, pp.23-39.Nesta última pagina deste 
esclarecedor artigo, lê-se: «O Portugal de Link e os portugueses dele, são isso mesmo, tal qual como ele dxz: dele 
(...)».Muito a propósito cita ainda o Uvro do Desassossego, de Bernardo Soares, Lisboa, 1982, vol.2, p. 133, onde 
se diz que «as viagens são os viajantes.O que vemos, não é o que vemos, senão o que somos». 

( 3 4 ) ymsëMÇ^^m Pue ^ Chatelet^r^tugaLon se trouvent des détails intéressants^urje^çpjome^ 
sj^m^^ À Paris, Chez F.Buisson, An VI de la 

Repubhque, tome second, pp. 82 - 85.Um curioso «Supplément de F Editeur, au Chapitre XV» pretende suavrzar 
as críticas do viajante, dizendo que o reinado de D.Maria tem desenvolvido esforços para superar «la profonde 
ignorance, la honteuse mcune qu il leur reproche» e refenndo-se sobretudo à actividade da Real Acaderma das 

Ciências. 
Ana Rita de Sá Soveral Padeira Navarro, na sua tese de mestrado, U r m i V i s i P ^ A r ^ ^ 

M a Œ h ^ L j ^ O b r a , Lisboa, FCHS da Universidade Nova de Lisboa, 1986, pp.146-149, desenvolve as 
afinidades e suas razões, entre o texto das Ç^neralVieyv do viajante inglês James Murphy, arcnutecto que 
visitou Portugal de 1789 a 1790, e o manuscrito da viagem «que Chatelet supostamente empreendeu» em 1777, 
já que este poderia ter sido um travei liar, o edrtor francês, Burgoing, da obra de Murphy foi o mesmo da obra de 
Chatelet cujo manuscrito «continha algumas imperfeições», o que levou esse editor a querer aperferçoá-lo e 
actuahzá-lo, o que terá feito realmente a partir da obra de Murphy, precisamente, segundo crê a autora, numa 
«certa passagem demasrado semelhante em ambos os textos, para que a pudéssemos apenas considerar fruto de 
simples coincidência», e ela trata das representações teatrais, naquela época. 

«Segundo o texto francês, a musica que acompanha as actuações é excelente e muito adequada; quanto aos 

actores são bastante fracos.Cunosamente, também Murphy havia notado, a propósito de uma representação a que 

assistiu sobre o tema da Inês de Castro, que: 

The music was excellent, the dresses and cenary tolerable, 

the acting indifferent or rather bad.» 

Ana Rita Navarro prossegue com o argumento de que pode tratar-se «de uma simples (mas intrigante) 
comcrdência», tanto mars que que há quem consrdere que o texto de vragem de Chatelet «será, não só de outra 
autona como, o que é mais ^portante, um dos casos de falsos relatos».Com efeito, independentemente da 
questão autoral, certamente muito pertinente, mas de algum modo exterior aos objectivos primeiros deste estudo, 
uão será propriamente questão, neste plano específico do olhar sobre o teatro, de uma «coincidence mtrrgante», 
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mas da mesma realidade que é simplesmente retratada com verdade, de resto conforme facilmente se constata 
neste capítulo por diferentes viajantes que no mesmo período visitam Portugal.Aliás, como a autora observa 
ainda, p.174, Murphy estranha que os homens desempenhem papéis femininos, quando assistiu a uma 
representação de uma peça de Nicolau Luís, Inês de Castro, e constata que «os dois teatros de Lisboa (...) para 
representações dramáticas estão sempre cheios ao domingo e que entre a audiência mal se viam senhoras».Ora, 
estas afirmações só aproximam James Murphy de outros viajantes justamente citados nesta tese sobre o Teatro 
Francês em Portugal: mais do que «lerem-se» mutuamente, estes viajantes conheceram verdadeiramente, ao que 
parece provar-se pelo menos nestas afinidades, o mesmo país, ou o mesmo teatro.Ainda que também Ana Rita 
Navarro sinta necessidade de notar, na página 247 da sua conclusão, que a visão deste arquitecto «é francamente 
positiva», «honesta e, fundamentalmente liberta de preconceitos», destacando-se, por este motivo, uma vez mais 
dos seus contemporâneos na objectividade e na imparcialidade, Murphy não podia «inventar» um outro teatro 
português.... 

(35) MARTINS, Isabel Oliveira, William Morgan Kinsev. Uma Ilustração de Portugal Lisboa, edições 70, 1994, 
pp. 21-22.Nesta última página, a autora afirma que nos anos de 1780-90 se dá uma quebra com a tradição, «com 
o advento de um tipo de viajante que começam a escrever como querem, sem obedecerem a convenções», 
insistindo na primazia da informação sobre a expansão da subjectividade até ao momento dessa ruptura.Esta 
autora chama ainda a atenção para o facto de Portugal e Espanha não se incluírem tradicionalmente no «Grand 
Tour» dos ingleses cultos, passando só mais tarde a convocar a sua visita pelo tal exotismo ou primitivismo. 

(36) Vovage en Portugal par M.le Comte de Hoffmansegg. rédigé par M.Link, ed. cit,tome III, p.336. 

(37) CABRAL, Adolfo, Sjmthgy. e Portugal 1774-1801. Aspectos de uma Biografia Literária,Lisboa, Obra 

Patrocinada pela Fundação Calouste Gulbenkian, p.l45.Neste estudo, justifica-se a atitude constantemente 

negativa de Southey pela fadiga da viagem, saudades da jovem esposa, e decepção com a Espanha, na sua 

primeira estada.SÓ a visita de 1800-1801 virá a proporcionar «quadros e apontamentos de fino e incisivo recorte 

literário». 

(38) MARTINS, Isabel Oliveira, pp. cit., p. 10. 

(39) PIRES, Maria Laura Bettencourt, pp. eh-, p.85. 

(40) CLARA, Fernando, op. cit., p.26. 

(41) DUMOURTEZ, Charles François, Etat eresent <fa royaume du Portugal en l'année MDCCLXVI, Lausanne, 

Chez F.Grasset, 1775, p. 158. 

(42) WmSÊJsJ^^SS à Gênes cassant par l'Angleterre, le Portugal l'Espagne et la France par Joseph 

Baretti, A Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, MDCCLXXVII, p.238: 
« Favois oui parler avant mon voyage de Mafra d'une traduction Portugaise des opéra de Métastase, et 
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con-je priai le père Bibliothécaire de me la montrer, mais il ne l'avait pas, et n'en avait eu encore aucune 
noissance; que pensez-vous de cette traduction? on m'a assuré que le traducteur a donné aux héros du Mé

tastase plusieurs domestiques et leurs Maîtres les quittent.Et s'entretiennent avec les suivantes et les noum-
ces des héroines.Vous riez! mais que pouvez-vous blâmer dans Achille ayant un valet de pied, Sentiram» 
une garde-malade, ou Déidamie une cuisinière bavarde qui ordonne au petit Nègre de porter le chocolat 
sa Maîtresse? Si c est là le goût dramatique des Portugais, une traduction des ouvrages de Goldom leur 
plairoit autant que le même texte plait aux Gondoliers Vénitiens.» 

(43) SANTOS Piedade Braga, RODRIGUES, Teresa, NOGUEIRA, Margarida Sá, Lisboa Setecentista vista por 

estranhos, Lisboa, Livros Horizonte, Colecção Cidade de Lisboa,1992, T ed., 1996., pp.81-86, em que se 

trata das «Festas Profanas» e aqui se aborda brevemente o teatro. 

Na «Introdução» a esta obra, pp. 9-13, estabelece-se a importância e significado das viagens e dos 
testemunhos dos viajantes no contexto uuminista europeu e na corte português do século XVm.Baretti descreve 
com minúcia a paisagem natural e humana que visita, Murphy tem sobretudo um grande valor etnográfico. 

(44) BRANCO, Manuel Bernardes, Portuga] § os Estrangeiros, pp. 284 - 285. 

(45) Idem, ibidem, pp. 204 - 205. 

(46) CHAVES, Castelo Branco, 0 ^ i ™ d e _ v « ^ 
Lisboa, Icalp, Biblioteca Breve, 1987, pp. 42-43. 

(47) MACHADO, Augusto Reis, «Prefácio» a COSTIGAN, Arthur William, a r t a ^ o M ^ o d e J a d e ^ o s 
ç ^ ^ ^ ^ ^ r m r n m , Lisboa, Lisóptima Edições, 1989, vol.1, pp. 15-25.Muito inteligentemente, 
este estudroso tenta salvar Costigan da sua pesada reputação, reconhecendo-lhe, é certo limitações, mas 
sobretudo valorizando o aspecto «estrangeirado» das suas denúncias, não rsoladas portanto, e mtegrando-o, 
assun na emmente linhagem dos críticos, que com Herculano, Antero, Ohverra Martins e Eça, para já nao falar 
dos descontentes setecentistas, queriam lançar chrectrizes para um país novo, dotado de «uma maior consciência 
dos defeitos nacionais e o conhecimento dos próprios defeitos é a base primerra para uma radical 

transformação.» 
Maria Zulmira Bandarra de Sousa, no seu artigo «O Relato de Viagem de Costigan sobre Portugal, m 

Revista de Estudos Anglo-P.rtugueses, Lisboa, INIC, Centro de Estudos Comparados de Línguas e Literaturas 
Modernas, 1992, número 2, define a smgulaxidade, que vero a ser perigosa, da obra de Costigan, porque 
«Mediatamente apôs a sua publicação passou a constiturr uma leitura quase obrigatória para todos aqueles que 
tencionavam rumar ao nosso país, o que se enquadrava na prática corrente, entxe os viajantes», sendo 
responsável pela criação de diversos pré-conceitos contra Portugal.Depois de identificar o autor dos Skteçhes 
com James Ferrier, mação e comandante do Regunento de Artilharia do Porto, com praça em Valença do 
Mmho onde faria amizade com Anastácio da Cunha , afirma, P.99: «Costigan era um fiho da Europa do 
progresso e, como tal, não podia deixar de se revoltar contra a situação de completo atraso, estagnação e misena 
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em que Portugal se encontrava mergulhado, sentimento que os próprios estrangeirados portugueses 

partilhavam». 

(48)BALBI, Adrien, F ^ i Statistique sur le Rçffiauffig de PttrtiiPal et d'Algarve, comparé aux autres états de 
l-Fiimne. et suivi H'nn cnun d'oeil sur Pétat actuel des sciences, des lettres et des beaux-arts parmi les Portugais 
des deux Hémisphères, Paris, Chez Rey et Gravier, Libraires, 1822, tome premier, «Discours Préliminaire», pp. 
XIV, XV.Na página XVII, retoma os «preconceitos» que atribui aos aos viajantes estrangeiros e aos seus 
sucessores para os combater estabelecendo uma imagem quase oposta do país: 

« On reproche aux Portugais de manquer entièrement de fabriques et de manufactures; d'ignorer tout-
-à-fait l'agriculture et de recueillir à peine assez de blé pour avoir du pain pour trois mois dans les an
nées ordinaires, et pour six mois dans les bonnes; de n'exporter qu'un peu de vin, de sel, de laine et 
quelques fruits; de n'avoir qu'un commerce très borné, et de l'abandonner presque entièrement aux é-
trangers; de nourrir 2 à 300000 ecclésiastiques, pendant que l'armée est peu nombreuse, mal payée 
et mal disciplinée; de végéter dans la plus grossière ignorance des sciences et des arts; de manquer en
tièrement de peintres, de graveurs et de sculpteurs; de n'avoir d'autres journaux politiques que la mau
vaise gazette de Lisbonne et deux ou trois autres feuilles périodiques insignifiantes; de ne publier annu
ellement que des livres de dévotion et quelques-uns de poésie; (...).Pour toute réponse à ces injustes accu
sations, nous prions nos lecteurs de vouloir bien lire les chapitres qui traitent du commerce, de l'industne, 
de l'agriculture, du clergé, du militaire (...).» 

Logo a seguir, reconhece que, de facto, os escritores que o precederam tinham razão em pôr os Portugueses longe 
do nível dos Franceses, dos Ingleses, dos Alemães,...No entanto, «nous n'hésitons pas à dire qu'ils ont été 
injustement calomniés, et qu'ils sont de beaucoup plus avancés en ce moment qu'ils ne l'étaient û y a quarante 

ans». 

(49) Idem, ibidem pp. CLXXII- CLXHI.Nesta última página e na seguinte, Balbi adianta alguns nomes mais 
distintos de taturgos: Vicente Pedro Nolasco da Cunha, autor de OJTriMÍ^aNatureza, Pimenta de Aguiar, 
tragediógrafo de mérito muito relativo, o Abade José Agostinho de Macedo, dramaturgo monótono, João 
Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett, jovem personalidade em que o país e o teatro deposrtam as marores 
esperanças Pedro Alexandre Carvoé, autor de peças representadas no Porto e em Lisboa, Francxsco Dias, 
Joaquim José Sabino, Francisco Soares Franco, dramaturgos suportáveis, João Baptista Gomes, também bom 
tradutor de La Motte e Francisco Manoel do Nascimento que traduziu Racine e La Harpe.Na págma CLXIV, 
Balbi assinala os nomes de grandes tradutores como José Pedro de Azevedo Souza Câmara, amda Baptrsta 
Gomes, Pedro José Constâncio e Antonio Soares d'Azevedo. 

(50) Idem, ibidem pp. CLXXXIII, CCXVHI, CCXIX.Nesta última página, Balbi refere-se ao facto de o Marquês 
de Pombal ter «encomendado» a tradução do Tartufo, e esta ter sido representada com muito sucesso, tendo o 
núnrstro assistido à sua primerra representação.Acrescenta que este mesmo Manoel de Sousa traduzm 
igualmente l^Vçmm^mMm de Molière, Feliciano de Moraes compôs comédias agradáveis e outros 
autores fizeram um esforço no mesmo sentido, mandando representar as suas peças «dans un théâtre de socr&e 
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appartenant à M.Ludovici».AqU dá também conta da adaptação para o teatro de alguns contos de Marmontel, 

«ainsi que beaucoup d'autres sujets fournis par le tableau mouvant de la société». 

(51) Idem, ibidem, p.CCXX.Balbi nota os esforços do sucessor de D.Maria no sentido de superar o bloqueio 
teatral resultante do remado anterior, mas snblmha que os esforços actuais não conseguem superar a deficrente 
preparação dos actores, de quahdade deplorável, a vocação deficiente dos dramaturgos, «encore au-dessous des 
acteurs qur jouent leurs pitoyables composons onginales, ou leurs mauvaises traductions de l'allemand, de 
1-espagnol et du français», e um público de gosto deseducadíssimo.Amda conclue Les savans et les nommes de 
lettres mépnsent trop le théâtre national pour s'en occuper sérieusement, et ris vont se délasser de préférence à 
l'opéra italien, ou se contentent de lire les bons ouvrages dramatiques dans leur cabmet.» 

De segurda refere os teatros que exrstem no pais, regrstando que Lisboa tem 5 teatros públrcos, sendo o de 
S Carlos o mais rico, enquanto que o da Rua dos Condes, apesar de mais pequeno, é o que mars dá espaço as 
representações de peças nacionais.Os teatros do Salitre e do Barrro Alto recebem sobretudo maus actores que 
representam alternativamente peças portuguesas e peças espanholas, e o teatro da Boa-Hora é mfenor a todos, 
ocupando-se fundamentalmente de farsas portuguesas.Balbi observa ainda que no teatro de S.João, no Porto, 
murto antes de em Lisboa as mulheres serem readmitidas em cena, já aí tinham reaparecrdo, e lá se representam 
peças portuguesas e as melhores óperas italianas. 

(52) SELVA, Luiz Duarte Villela da, Ç ^ s e r y ^ e s Ç r i t i ç ^ ^ 
^ ^ ^ j ^ ^ Lisboa, Na Impressão Regia, anno 1828, Com 

Licença pp. 13-14*. página 13, em nota b., o autor afirma, no essencial: «A maior parte dos estrangerros que 
tem vindo a Portugal, e tem escrito sobre as nossas couzas merecem pouco crédrto.A nação he ultrajada, e a 
julgão como abrsmada na mais crassa ignorancia.(...) Portugal, drz Chatelet, até em seus edrficros mostra o 
somno das artes.Lmk concorda com a sua opinrão, e desdenha de quazi tudo quanto viu em PortugaLLrsboa no 
concerto deste observador não tem um pedaço de arqurtectur,(...).Revolta o espirito o que temos hdo nos 
escntores estrangerros a resperto de Portugal; e he o mars subrdo ponto, aonde pode chegar a sua preocupação, e 
falta de conhecrmentos. (...) »-Nas págrnas 107 e 109, este critico retoma a censura doa viajantes estrangerros e 

di2,< ( ) A semelhantes escritores cheios de ligeireza poderíamos mostrar que a nação portugueza nao esta tao 
adormecrda em as artes como elles se persuadem, e que a pmtura for sempre estimada, e assas prezada por 
nmitos nacionae,(...) Desenganem-se pors os senhores estrangerros, que em Portugal se não desprezam tanto as 
artes, como elles tão injusta e falsamente apregoão. (...) ». 

(53) Idem, xbxdem, p .17 .Aqui se elogia rasgadamente Manuel de Figueiredo: « Manoel de Figueiredo M um dos 
que mars contnbuiu para a restauração da poezia portugueza, e que mars honra faz à nação com os seus 
escrrtos O seu Theatro nos manrfesta um homem não só conhecedor da lingua em que escrevia: e que mars que 
nenhum outro soube apropnar à poezra dramática a metnficação que lhe convém: mas um filosofo, que conhecra 
a fundo o coração humano, e que não rgnorava as regras do género da poezra, a que se apphcou com 
especralrdade.Tudo quanto nos resta dos Gregos , e de Romanos; e tudo quanto neste género tinhão ate o seu 
tempo produzrdo de melhor os Francezes, Italranos, Ingleses, e Hespanhoes, era por elle conhecrdo; e com mm 
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dehcada cntica entcndido.As suas prefações, ou prologos são o mais authentic» testemunho desta verdade, e 

deverão ser tidos em grande apreço por todos os bons entendedores.» 

Nas páginas 23 e 74, este autor salienta o mento de Pedro José da Fonseca como retórico, e pp. 101-102, 

104-105 recupera, com enTase, a memória de Garção, de Domingos dos Reis Quita, de Cândido Lusitano, para 

logo a seguir retirar importância poética a José Anasticio da Cunha, dado que «as suas compozrções em verso, 

que se lêm em um dos números do Investigador Portuguez em Inglaterra, longe de honrarem a Poezia 

portuguesa, só lhe semnão de descrédito, se como mathematico não merecesse um lugar distmcto entre os 

sabtos portuguezes.» Em compensação, louva-se poetas como Manuel Nrcolau Esteves Negrão e Fehcnano 

Álvares da Costa. 

(54) Idem ibidem, pp. 132 -134.É de espantar que em 1828 um autor considere que de Corneille e Racine ainda 

«temos em portuguez mm poucas tragedras etc».Se Corneule não conheceu, de facto, grande fortuna entre nos, 

Racine foi realmente bastante traduzido no século XVIII. 

(55) MACHADO Álvaro Manuel Machado e PAGEAUX, Daniel-Henri, DalMim^ÇommAATmi^ 
ytaatura Lisboa, Edições 70, 1988, p.43: «Na sua procura ávida de sol, de exotismo, de um Onente tornado 
moda pelo romantismo, a Península Ibérica é uma verdadeira reserva inesgotável de cor locaL pnmruva ou 
sensual, fascmante».Segundo o estudo de Maria Zulmira Bandarra de Sousa, «Portugal: uma barbáne de 
púorescas paisagens ( Joseph Oldknow e John Mason Neale, dois ingleses entre nós em meados do século 

XIX)» in ̂ ^M^^Msi^mm^, LÍsboa' M C T ' *" ' >"4 ' « ^ ^ "**"*" " " " ^ 
criticai ao país atrasado que era ainda Portugal nos anos 50 do século passado, aos olhos de do , pastores 

anglicanos. 
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Vn. NOS PERCURSOS DA ILUSTRAÇÃO: 
O TEATRO FRANCÊS NOS PERIÓDICOS 



« n y a une espèce de livres que nous ne connoissons 
point en Perse, et qui me paraissent ici fort à la mode: 
ce sont les joumaux.La paresse se sent flattée en les li
sant: on est ravi de pouvoir parcourir trente volumes en 

un quart d"heure.» 
MONTESQUIEU (1) 

Como muito bem nota José Tengarrinha, em momMimm^àùéç^smmm^ 
«a época pombalina não foi fecunda em unprensa periódica», tendo o reinado de DJose 
conhecido mais dez on onze jornais, de entre os trinta e sete fundados no século XVIII, 
apáticos e retardados em relação às noticias importadas, distantes do protagomsmo 
jornalístico inglês, holandês ou francês, sem real influência por consequência, factos a que 

nao é alheio o poder crescente da censura à medtda que se vai avançando no 

sécnlo(2).Verdadeiramente importante para o tempo sô terá sido a Gaa^Ltterana, 
iniciadora do jornalismo literário em Portuga, e redigida pelo «primeiro crtaco teatral 
português» que no seu último numero ousara, não sem obter represáhas, alodtr 
desfavoravelmente á política repressiva do Marquês de PombaLSem especificdade pohttca e 
longe de alimentar controvérsias em matéria administrativa, a imprensa penodtca era 
basicamente noticiosa e divnlgadora das ciências e das artes, da mora. e da filosofia, ou 
recreativa e cautelosamente satírica ou humorística, justificando a sua reserva e ate 
superficialidade a «extensa lacuna desde 1764 a 1778, período durante o qual não se fimdou 
ou publicou qualquer jornal, em Portugal (3). 

Contudo, a nossa imprensa setecentista absorveu os ideais iluministas, ainda que de forma 
modesta, se comparada com a dmâmica estrangeirada, e exprimiu-se, neste plano pamcolar, 
através de jornais exclusivamente culturais, em que, como importa salientar no quadro deste 
capítulo, o teatro não podia deixar de ter um notável relevo educacional dtngtdo, 
considerando a exiguidade necessária da sua recepção ao tempo, á aristocracia, à burguesta 
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ilustrada e em processo de ilustração, como era a dos comerciantes, leitores de jornais de 

negócios que iam surgindo e de jornais enciclopédicos, ideais para quem precisava de se 

instruir eficazmente com vista a integrar-se nos salões nobres.A título de exemplo, José 

Tengarrinha cita alguns dos mais importantes jornais deste tipo, sem que todos eles se 

concentrem do mesmo modo na esfera teatral: «Jornal Encyclopedico ( Lisboa, Julho de 1788 

a Maio de 1793), Archivo de Peças Importantes e Instructivas (Lisboa, 1800), Variedades 

(Janeiro de 1801 a Junho de.1814), Novidades Litterarias. Filosóficas, Scientificas, Poéticas e 

Mercantis (Lisboa, 1802), Anacleto de Recreação e Erudição (Lisboa, 1805-6), Divertimento 

Instructivo. (Lisboa, 1805-1806), Jornal Encyclopedico ou Diário Universal de Sciencias e 

Artes (Lisboa, 1806)».(4) 

Só a partir de finais do primeiro decénio do século XIX é que o jornalismo nacional, 

despertado pelas invasões francesas de uma letargia de mais de um século e meio, passaria a 

ser assumidamente político e de combate, tendo, aliás, sido fundados, durante a regência de 

DJoão VI, 91 periódicos. Em 1809, ano da segunda invasão francesa, criaram-se 22 

periódicos, o que ilustra claramente a agitação da opinião corrente, recentemente esclarecida 

pela liberdade de imprensa, então fomentada convenientemente pelos poderes públicos 

interessados em combater, por um lado, os jornais que foram órgãos dos agressores, e, por 

outro, a vasta literatura panfletária dos invasores. Depois das invasões francesas, os 

governantes aumentaram a repressão sobre a imprensa, o que provocou uma séria quebra 

neste ritmo, ao mesmo tempo que iam começando a germinar as ideias liberais, num país 

onde a agricultura e a indústria se encontravam enfraquecidas, o comércio tinha sido abalado 

pela perda do exclusivo com o Brasil e o jugo militar e político da Inglaterra era pesado. De 

facto, apesar de tudo, o jornalismo ganhava influência e maior elaboração, facto facilmente 

comprovável através da indignação de José Agostinho de Macedo, voz reaccionária ainda 

mais vivamente combatida nos círculos de emigrados políticos em França e, principalmente, 

em Inglaterra (5). 
Na verdade, foi o jornalismo português em Londres, com o Correio Braziliense ou 

Armazém Literário, o primeiro e o mais notável, conforme realça Tengarrinha, O 

Investigador Portugugz em Inglaterra ou O Portuguez ou Mercúrio Politico, Comercial e 

Literário, iniciadores sa difusão das ideias liberais entre nós, ao ponto de em 1811 D.João VI 

ter proibido a sua entrada no reino. Na capital francesa, O Observador Lusitano em Paris, os 

Annaes das Sciencias. das Artes e das Lettras e o Contemporâneo Politico e Litterario faziam 

igualmente coro revolucionário, e todos estes precederam e prepararam, ainda que 
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enformados de iluminismo, a explosão jornalística de 1820, já propriamente romântica no seu 
objectivo de transformação social. Convictos da importância da liberdade de imprensa para a 
construção do edifício constitucional, os vintistas criam, em Portugal e à semelhança do que 
já havia acontecido no início do século XVIII em Inglaterra, e no último quartel do mesmo 
século em França, a imprensa de opinião, modernizada nos processos e nas técnicas, num 
movimento em que os jornalistas exilados, já de regresso, muito participaram Só no ano de 
1821, ainda por indicação da História da Imprensa Periódica Portuguesa, atingiu-se «o 
record de 39 novos jornais, o qual só foi ultrapassado no segundo quartel do século», sendo 
alguns diários e tendo «a maior parte carácter político e feição constitucional»(6). 

Assim, nas últimas décadas do século XVIII, surgiu, em Portugal, o tal conjunto de 
periódicos que pretendia relacionar o país, modernizado pelo Marquês de Pombal e renovado 
por uma burguesia em ascensão que queria ilustrar-se, com uma Europa culta, divulgadora de 
vastos conhecimentos em transformação .O Ocrailto Instruído que para licito divertimento, e 
honesta recreação se ha de publicar rfevidido em diferentes partes.(7), ao mesmo tempo que 
reconhece que não oferece novidades, sublinha «que o fim que se propõe he util, pois he 
querer reduzindo a breve espaço, e limitado volume dar as mais celebres historias, e factos», 
veicular informação aos leitores, poupando-lhes tempo e grande estudo.Como exemplo, a 
BjbJiotheça das fendas, e Art™ ou Noticia das melhores Obras que, sanem na Europa, 
gomo, também os melhores Discursos. Dissertaçoens, Memorias, compostas sobre as 
Sdengja§, e Art™ pelos mais r.elehres escritores em Latim. France/ Inglez, Italiano, 
Alemão ate, pan utilidade dos apolicados (8) publicada, pela primeira vez, no Porto, Na 
Ofíicina de Pedro Ribeiro França, em 1793, só pelo título, explicita perfeitamente a vontade 
de aproximar Portugal de «todas as naçoens cultas», onde «se publicão todos os dias Obras 
immensas sobre différentes objectos, de que tem rezultado grande utilidade aos seus 
naturaes», e o Mjgguno. Histórico Politico e Litterario de Lisboa (9), «publicado com 
privilegio de sua Magestade» em Janeiro de 1794, convenientemente aprovado pela «Real 
Meza da Commissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros», retoma os mesmos 

objectivos. 
Em consonância, o seu prólogo observa que «as noticias annunciadas em Gazetas nada 

mais são, do que meras relíquias, sobre maneira insignificantes, e que dão pouca occasião e 
materia para que hum observador serio e profundo delias haja de formar hum juizo com que a 
si mesmo se satisfaça».Tal como «o critico indagador», continua, não se fica por «fragmentos 
de Scenas passadas entre Comparses em huma tragedia de Shakespeare, ou os de diálogos 
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praticados por Graciosos em huma Comedia de Molière», recusando esses «restos mutilados 
(...) arrancados, por assim dizer, de hum todo connexo e completo», ora adulterados por 
«huma Critica depressora e minuciosa», ora «por huma audaz e precipitada». De forma 
interessante, o jornal propõe-se apontar «o merecimento e valia da representação de Actos 
inteiros de acontecimentos, (...) no Theatro do mundo», imitando o que desde há muito, 
conforme salientam os Redactores, fazem «todas as Nações cultas». 

Circulavam também entre nós periódicos estrangeiros, como o Correo Literário de La 
Europa, en e] qual se da noticia de los Libros Nuevos. Invenciones, y Adelantamientos 
hechos en Francia. v otros Revnos Extrangeros pertenecientes á las Ciências, Agricultura, 
Comercio, etc. (10), que oferecia uma bibliografia fundamentalmente francesa e rica em 
matéria dramática. O n° 7 deste periódico, na parte respeitante às «Humanidades», refere-se à 
obra publicada em Paris, em três volumes, «Les Dangers des spectacles», escrita por «M.el 
Caballero de Mouby, Oficial retirado de Caballería, de la Academia de las Ciências de Dijon, 
que não se opõe aos teatros, «antes ai contrario, dice que purgados, como conviene, de 
representaciones insolentes, son una Escuela agradable de buenas costumbres, una Escuela 
muy proporcionada á la clase de Discípulos que concurren á ella, esto es, del pueblo». O 
n°10, no mesmo capítulo, anuncia uma «Histoire universelle des Théâtres», obra vastíssima 
igualmente publicada em Paris, e «Recueil des meilleures, Coleccion de las mejores Poesias 
Dramáticas hechas en Francia desde el tiempo de Rotrou hasta el presente; ó el Teatro 
Francês, Tragedias», 8 volumes editados em Lyon, acerca dos quais se diz que «es mas fácil 
imitar el Teatro moderno de los Franceses que apropiarnos el Griego (...) porque las 
costumbres y gusto de la Europa han mudado respecto de las del tiempo de Euripedes(...)». 
O n° 26 do Correo Literário de la Europa. I...L no tópico dedicado a «Asuntos de varias 
obras / Varia Literatura.», comenta longamente a «Histoire Littéraire de M.Voltaire, por el 
Marqués de Luchet», 8 volumes publicados em Paris: entre múltiplos detalhes biográficos 
deste «extrafio Escritor», os que se prendem com o teatro falam-nos sobretudo da inimizade 
de Voltaire com Jean-Jacques Rousseau, «Ciudadano de Ginebra, que saco a luz por este 
tiempo su eloquente Escrito contra las representaciones Téatrales de su pátria», e «de su 
embidia», assim se diz, por «el gran Corneille y Crebillon», a seu ver, «el más bárbaro 
Escritor de todos los Franceses». Este jornal dá ainda grande destaque ao regresso de 
Voltaire, depois do seu desterro de 30 anos, tão dramaticamente celebrado que quase fez da 
sua morte «un effet de théâtre»: 
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« (...) 

Sus amigos miraban esta aparicion, como un triunfo y habian tomado to
das las medidas para hacerla famosa.Un dia, que Voltaire asistia en un Apo
sento á la representacione de Irene, una de las dos nuevas Tragedias, que ha-
bia traido de Ferney, Brizard, el primer papel de la Tragedia, segundo de sú 
compania, subió al Aposento, y le puso en la cabeza una corona de laurel.En 
esto una Cómica de ante mano prevenida, pronuncio unos versos, donde de-
cia que toda la Nacion lo habia coronado.Triste Nacion, que asi se represen-
taba por una tropa de que no se honraria un simple Ciudadano. Voltaire se de-
xó poseer tanto de su nueva gloria, que como si fuese coronado por las manos 
de todos los Monarcas de la Europa, exclamo: Wosotros, pues, quereis queyo 
muera apuro gloria? y asi fue ai pie de la letra: porque esto encendió de mane-
ra la sangre dei Poeta, que vuelto á su casa entre las aclamaciones de la gente 
dei pátio, luego cayó en una estangurria, de que murió. (...)» (11) 

Os Ann̂ li T-etterari cHtalia sotto la m^we. de] Francesco III (12), periódico italiano 
dos anos 60 do século XVIII, era igualmente lido em Portugal e apresentava muitas 
traduções de peças francesas: a «Medea Tragedia di Longe-Pierre fatta Italiana da Filindro 
Carteo»; «Opere dei Molière ora nuovamente tradotte neWItaliana favella», 1757, 
contendo, conforme se informa, « Giorgio Dandino, o sia il marito confuso; il Misantropo; il 
Siciliano, owero famor pittore; // Tartuffo; il Sig. di Porsugnaco; la Contessa di 
Escarbagnas; il Malato immaginario; le Donne letterate».^ mesmo Capitulo, comenta-se 
também as «Opere dei Molière ora nuovamente tradotte neW Italiana javella alVA.S. di 
Cario Eugénio Duca, 1756», excelentemente traduzidas, e que explicam diligentemente «il 
tempo, foccasione in cui ciascuna di esse fu fatta, dove fu rapresentata, e con che fortuna, 
non lasciando di dire sinceramente tanto le doti quanto i defetti», para além de se anunciar a 
tradução de «Serse, Tragedia dei Sig.de Crebillon» e a das tragédias «Radamisto, e Zenobia, 
trasportate dal verso Francese nelTItaliano». 

Publicado em Oxford, em 1775, The General Review of Foreign Literature (13) inclui 
na sua lista de novidades recomendadas «Le Barbier de Seville, comédie en prose, et en 5 
actes.Par M.de Beaumarchais, représentée à la comédie françoise, le 23 février 1775» e 
«Cleopatre, tragédie en 5 actes. Par M.L.avocat, A Paris, chez Pissot.l775.».A generalidade 
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dos periódicos ingleses que circulavam, entre nós, nas últimas décadas do século XVIII, 

concentravam-se fundamentalmente na política e nos negócios. 

Também o MERCURE DE FRANCE dédié aux oisifs par une société de gens de 

lettres(14) , publicado em Amesterdão, apresenta no seu n° III, de Fevereiro de 1774, um 

artigo de crítica teatral, escrito por «Mr. de la Harpe», em que a apreciação da «tragédie de 

M.Blin de Sain-More, Orphanis, représentée par les Comédiens ordinaires du Roi» é pretexto 

para uma avaliação do teatro francês, nesse período, e independentemente do sucesso junto 

das plateias.Importa voltar a este texto até pelas valiosas referências aos dramaturgos 

excepcionais, tidos como critério de avaliação, e pelas informações quanto ao repertório da 

«Comédie Française». O MERCURE GENERAT, DE L'EUROPE ET DE 

T ; A M É R I O U E ( 1 5 ) era igualmente lido em Portugal e oferecia uma longa rubrica de 

«Littérature, Poésie, Académies.Spectacles». No ano de 1787, por exemplo, para além de 

uma notícia quanto a uma peça em cena no teatro de Rouen, elogiando o livro de D'Arnaud, 

Délassemens de Y homme sensible on Anecdotes diverses, cita-se uma passagem em que este 

autor recusa a sociedade como rica fonte de inspiração das obras literárias mais elevadas, 

quase todas, por sinal, tragédias reputadas: 

« (•••) 
Pensez-vous, M.le Chevalier, lui dit-il, que nous soyons redevables à 

la société iïOedipe, de Zaire, de Mahomet? Pensez-vous quelle ait ins

piré le Cid, les Horaces, Polieucte, Rodogune? Pensez-vous quelle ait 

eu la moindre part à Iphigénie, à Phèdre, à Athalie? Est-ce la société 

qui a fourni les couleurs et le pinceau de flamme pour quelques Odes 

deJ-B. Rousseau? (...)» (16) 

Em 1785, a Gazette Littéraire de l'Europe, par une société de gens de Lettres (17) 

prometia aos seus leitores «l'analyse et l'annonce de ce qu'offre de plus pittoresque et de 

plus piquant la littérature Françoise, Angloise et Allemande, avec les faits et anecdotes les 

plus interessam, les pièces fugitives les plus saillantes», e comenta criticamente o 

«THEATRE Moral ou Pieces Dramatiques nouvelles. Par M.le Chevalier de Cubieres de 

Palmézeaux.», importante em si, mas sobretudo eloquente por incluir um «Essai sur la 

Comédie», pelo que se voltará a este periódico. 
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Nacionais, atada que imitando a oorrento de onltura jomalistiea europeta, estrangenos, 
certamente não só visando as colónias francesa ou inglesa, e reflectindo a vizmhança 
espanhola, atada obra de exilados em Paris ou em Londres, os periódicos divulgados ate ma,s 
ou menos 1820 reflectem a vocação civilizadora e propriamente educativa do Teatro, nao so 
pelo carácter enciclopédico com que também abordam esta fundamental expressão artíst.ca, 
mas sobretudo pela orientação critica com que exigentemente contemplam a sua projeccçao 
social e política. Em tempos de desterro, e também em Portugal no calor da intervenção 
política, Almeida Garrett, ao mesmo tempo que persistia no magistério do libéralisme, a par 
de áreas como as Medicina, a Literatura Política, ou os progressos científicos, não derxara de 
implementar o conhecimento da teoria on da actividade dramáticas, na certeza de que um 
futuro Teatro Nacional só se edificaria sobre alicerces sócio-culturais desde ha rmnto 
lançados. Mais do que perseguir exaustivamente um intuito de análise dos penódtcos da 
época objectivo que não seria fundamental no quadro, que se quer tão amplo, desta tese, 
tratar-se-á de descrever e relacionar excertos fulcrais, já de si seleccionados pela sua 

particular relevância. „ A , C T a 
Desde logo, a primeira gazeta portugneza especificamente literana - GAZETA 

U T E R A R I A J 3 U N S T i a A ^ ^ 
no seu primeiro volume de 1761, a seguir à dedicatória «Ao Excellentissimo Senhor Joam de 
Almada e Mello /.../», elogiado na sua sabedoria, apresenta um discurso preliminar em que 
assume o intuito patriótico de enriquecer a nação «oom o conhecimento das principes obras 
Btemrias da Europa», naturalizando-as e transfertado-as, na expressão do autor, para 
Portugal que deve tomar como suas as boas produções estrangeiras, sem sentir a necessrdade 
de louvar excessivamente as suas. Contudo, conforme Francisco Bernardo Lima não derxara 
de ressalvar, estas obras não deverão ser adoptadas passivamente, mas, pelo contrano, 
deverão ser sujeitas a uma análise minuciosa da sua estrutura e do seu conteúdo, em que se 
garante «juízo combinat™, reflexivo, e crítico, mas também imparcialidade, equidade, 

moderação censura, e louvor» (19) 
Já no tomo II, de Janeiro de 1762, o autor sen,e-se na necessidade de dar uma .Breve 

resposta a atgumas censuras aue se ten, feito contra a Gazeta literária», em que afirma que 
uão poderia nunca abarcar «os seis mil livros por armo» que se publicam em toda a Europa e 

que os seus artigos estão longe de ser todos traduzidos, sendo grande parte deles da autona 
de Francisco Bernardo Lima, apesar deste, desde sempre, ter assumido que se ura socorrer de 
extractos dos mais importantes diários estrangeiros. Os censores levaram, de resto, mutto 
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longe a «maledicência e a inveja», já então activas no «templo das Letras», e disseram que a 

carta de Ricardo Tremlet, inserta na Gazeta de 1762, era inventada, assim como o seu autor, 

o que, pela evidência dos argumentos aduzidos por Lima, só denota a impreparação sócio-

- cultural portuguesa para conviver com uma novidade jornalística que justamente visava 

promover Portugal deste ponto de vista (20). 
A extraordinária competência de Francisco Bernardo Lima fica comprovada pelo 

sentido crítico e actualização, para nos limitarmos à esfera teatral, com que comenta, por 
exemplo « A" Essay upon the present State of the Theatre in France. England, and Italy etc., 
ou Ensayo sobre a Poesia Dramatic em geral, e sohre os caracteres Hos principaes Authored 
e Actores destas três naçoens Obra absolutamente necessária aos curiosos das 
rerassentajzoens theatraes.Em 12.Londres.Em Pottinger. 1760».Depois de discordar do autor 
inglês sobre a «preferencia assim na tragedia, como na comedia á paixão de amor», louva o 
modo como ele trata «a origem, e causa do nosso prazer, e divertimento» perante as 
representações e põe reservas quanto à sua defesa da ópera italiana, que, contudo, Lima tem 
em certa consideração. Por fim, sublinha a convergência com o autor inglês «na preferencia, 
que dá ao Theatro Francez, no que pertence aos costumes» e identifica-se com as suas 
censuras ao teatro inglês, perfeitamente assumidas até por «todos aquelles Inglezes de bom 
gosto», cujo patriotismo não os cega para as riquezas do teatro francês: 

« (•••) 
Qual será o insensivel, que nam sinta e ao mesmo tempo nam admire o 

sublime de Corneille, o terno e pathetico de Racine, o terrivel de Crebillon 

etc.etc.que nam só inspiram o terror e a piedade, que sam os fins da Trage

dia, mas ao mesmo tempo aquella elevaçam e nobreza de sentimentos, de 

que os Espectadores se acham apoderados representando-se qualquer Tra

gedia destes grandes Poetas? (...)» (21) 

Na verdade, acrescenta o autor, estes «modernos cómicos» constituem uma escola, para 

a mocidade francesa e de toda a Europa, de «decência, e ainda civilidade», ao contrário do 

que Muratori, em Itália, afirmou quanto aos efeitos nefastos das comédias de Molière, 

quando censura as melhores e lhes atribui «effeitos inversos aos que resultam da 

representaçam das suas comedias, que tam longe estam de promover os vicios», antes os 

ridicularizam. 
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Na Gazeta Literária de Setembro de 1761, a propósito de «A morte de Abel em cinco 
cantos por Gessner.1758 e 1759», obra que Francisco Bernardo Lima reputa de raro mérito, 
e que participando, pela sua natureza, do Poema Dramático, mais propriamente da Tragédia, 
assim como da Epopeia e do Pastoril, consegue pintar Caim «culpável sem ser odioso» e faz 
com «que nos condoamos delle, condenando-o sem poder aborrecelo, como a Phedra do 
trágico Racine». Acerca do crime enquanto fonte de infelicidade, afirma que o que é 
produzido por paixões nos é mais sensível e verosímil do que aquele cuja causa «não he da 
ordem natural», e os remorsos, com toda a sua eloquência trágica, fazem «só pela força da 
situação independentemente do talento do Poeta, eclipsar tudo quanto a desesperação faz 
dizer a Orestes, que matou sua mãi sem querer; tanto em Crébillon, como em Voltaire», 
incapazes, neste particular, dos efeitos de Eurípedes com a sua infelicidade do 
arrependimento. No entanto, algumas tragédias francesas, excelentes, continuam a ser para o 
redactor desta Gazeta exemplos de quanto interessantes são os grandes criminosos agitados 
de remorsos: Voltaire e Racine são os grandes mestres deste motivo trágico.Semiramis é 
culpada só pela ambição, segundo nota, e o infeliz Rhadamisto é criminoso pelo seu amor e 
pelo seu furor, decorrendo destes factos «huma eloquência tão penetrante aos remorsos na 
scena do reconhecimento» e a nossa compaixão em relação a Herodes «sempre culpável para 
com Marianna acompanhado sempre de hum arrependimento verdadeiro».Mas exemplar é, 
neste aspecto, a Fedra de Racine «quando diz, que Venus a faz ter huma paixão violenta de 
amor para Hipólito a pezar da propria vontade», ainda que ela impute os seus crimes à 
vingança da deusa. Só que, conforme observa o autor, «Phedra he tão culpada a pezar de si 
mesma só pela vingança de Venus, como pelo império que ella deixa ás suas paixoens», já 
que só o seu amor por Hipólito produz essa vingança.Segue-se uma subtil análise do crime de 
Fedra que muito diz do conhecimento e do apreço que este redactor tinha pelo teatro francês, 
expresso até quando se trata de criticar um poeta alemão: 

« ( . . . ) 

O seu maior crime he o consentimento que deu á calumnia de Enona ten-
do-lhe dito: A ti me entrego, faze o que quizeres.Ora este crime he immedia-
tamente o effeito das paixões de Phedra, do receio que ella tem de ser accu-
sada por Hipólito, e sobre tudo do rancor, que os desprezos deste Príncipe 
lhe inspirarão.O amor á desesperação he quem nella abraça o regresso vio
lento do crime, e sobre este crime indisculpavel he que se funda a admirável 
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scena dos remorsos, que termina o quarto acto por hum modo tão sublime. 
Daqui se segue que pelo crime, que produz a paixão, e pelos remorsos, que 

applicão a este crime, he Phedra trágica, e interessante: desta sorte o e-
plo de Phedra prova bastantemente a nossa proposição. (...)» (22) 

se 
xem 

Em Janeiro de 1762, ao considerar as CONVERSAÇÕES FAMILIARES sobre a 
eloquência do púlpito, por hum Religioso de S.M. da A.Lisboa, na Officina de Miguel 
Manescal da Costa, em 1762», Francisco Berna do Lima, depois de se afirmar adepto do 
chamado «pregar á Franceza», a propósito da «sciencia necessária ao pregador» e da 
erudição dos «Auctores profanos» que lhe é muito útil, observa que o autor desta obra falhou 
no exemplo que deu de eloquência: o «lugar, que se acha em prosa na tragedia de Julio Cesar 
composta por Shakespeare Act.III sc.V. (...) apenas serve para fazer patente a grandeza, e 
liberdade Romana».Melhor seria que escolhesse uma outra cena da mesma tragédia, aquela 
em que Marco António, mostrando o cadáver de Bruto, insinua que não quer louvar, mas 
acaba louvando-o com a maior das habilidades, e inflama o povo contra os conspiradores.E 
possível, ressalva ainda, que o escritor se baseasse não no original, antes na «traducção 
Franceza, não dizemos da do Auctor do theatro Inglez, mas de Mr. de Voltaire, porque o 
voto deste grande poeta he digno de respeito» e a sua versão já mereceria ser citada como 
exemplo de eloquência.Porém, é certo também que Voltaire «como queria inspirar aos 
Francezes huma alta idéa da nação Ingleza, pretendia dar ao que traduzia mais alma, e força, 
e ás vezes sentido diverso», como numa passagem que Lima cita: «His glory not extenuated, 
wherein he was worthy; nor his offences enforced for which he suffered death».0™, no dizer 
do redactor, a tradução altera o original inglês, «e ainda na mesma traducção de Mr. Voltaire 
não achamos aquella força que tanto se louva» (23) 

A propósito do estilo sublime, que, de resto, conforme se nota, deve ser distinguido do 

maravilhoso, segundo Longino, Corneille não podia deixar de ser citado como exemplo de 

concentração do sublime numa só expressão: 

«(...) 
O nosso Auctor traz por exemplo aquelle pensamento, de Corneille infini

tas vezes louvado, quando no combate dos Horacios, sabendo Horácio o 
velho que o seu terceiro filho depois de mortos os dous irmãos fugira, se 
queixa o pai contra elle: ao que replica Julia: Que quereis vós que elle fi-
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zesse contra très? 
Que voulies vous quilfit contre trois? 

Responde o pai: qu7/ mourut, que morresse. (...) »(24) 

Este nobre laconismo, acrescenta, encontra-se muitas vezes em Tácito, em Salústio, em 
Tito Lívio, em Séneca, nas perorações de Demóstenes e de Cícero.Corneille inspirou-se na 
Medeia de Séneca, no passo em que ela vendo-se repudiada por Jason para casar com 
Creúsa, se enche de furor para dizer que aniquilará tudo, e apesar de ele lhe mostrar que ela 
já não tem poder, «ella nobremente responde: Medea superest, existe ainda Medéa».Só os 
autores com «nobreza de génio» alcançam este «nobre laconismo»: 

«( . . . ) 

O grande Trágico Francez Corneille querendo imitar este lugar de Se
ca, excedeu o poeta Latino quando huma confidente, depois de dizer a Me-
déa que a sua pátria a aborrece, o seu marido lhe he infiel, conclue: 

Dans un si grand revers que vous reste-t-il? 
Moi. 

Em tão grande infelicidade que vos resta Medéa? Responde ella: Eu mesma. 

(...) » (25) 

Deve-se igualmente registar que na RESPOSTA ÁS DUAS CARTAS com que o 
Cirurgiam Portuguez. assistente em Londres, fingio responder ás outras duas, que se tinham 
escrito ao A. da Gazeta Litteraria. sobre os reparos que este féz á Oracam Inaugural 
recitada na Real Academia de Cirurgia Portuense em 20. de Janeiro de 1761. (26), peças 
desencadeadas pela polémica em torno do jornal de Francisco Bernardo Lima, «Hum 
Praticante de Cirurgia, assistente na Cidade do Porto, depois de provar que este redactor se 
limita a traduzir palavra a palavra o periódico francês «Journal des Scavans Juin 1760.» para 
elaborar o artigo sobre Gessner, só retirando o que exactamente de mais interessante se 
oferece nele, afirma que o «Gazeteiro» se aproveitou da horrível obra de La Mettrie, 
«Penelope ou o Machavelho em Medicina» , para insultar a Medicina.Lima deveria saber, na 
opinião deste indignado cirurgião, que «Mr.L^Advocat, Autor sábio, louvado, e seguido por 
elle muitas vezes» considera La Mettrie um autor ímpio, sem ciência, nem juízo, nem 
erudição», acabando por o incluir na maldição a que Molière, em França, votou os médicos: 
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O que eu vos digo hé, que nem os Petrarcas, nem os Mollieres, nem os 

Quevedo s, nem outro algum inimigo da Medicina escreveo táo inhumana, 

e escandalozamente contra ella, como o Medico de la Mettrie. (...)» 
(27) 

O gazeteiro português e o comediógrafo francês eram em 1765 reprovados pela audácia, 

um de incluir uma sátira, o outro de satirizar, uma actividade realmente tão precária, ao 

tempo, mesmo um século depois. 
Ainda de acordo com a História da Imprensa Periódica Portuguesa de José Tengarrinha, o 

TORNAL ENCVr.T.OPKDICO PEDTCADO Á RATNHA N.SENfíORA E DESTINADO 

PARA INSTRTTCCÃO GERAI- COM A NOTTCTA DOS NOVOS DESCOBRIMENTOS 

EM TODAS AS SCIENCIAS. E ARTES publicou-se, em Lisboa, desde Julho de 1788 a 

Maio de 1793, integrando-se no conjunto didáctico de iniciativas jornalísticas que pretendiam 

promover culturalmente uma burguesia financeira e socialmente ascendente, no contexto das 

medidas económicas propugnadas pelo Marquês de Pombal.No horizonte educativo de um 

povo, tomam um especial relevo as reflexões sobre o teatro, enquanto meio de civilização a 

implementar: em Agosto de 1788, o «Artigo TV.Bellas Letras, espectáculos, ou 

Representação théâtral» elogia, assim, os teatros como forma de divertimento que incita a 

praticar a virtude e inspira o horror do vício, sendo «a Tragedia, e a Comedia as delicias dos 

Povos civilizados».(28) 
Mas, se os Gregos e os Romanos excederam os modernos na arquitectura dos seus 

monumentos, para o autor deste artigo, «quanto não lhes somos nós superiores nos Dramas». 

O Édipo do «grande Voltaire» é muito superior à tragédia com o mesmo nome de Sófocles, 

e, se Terêncio foi dos latinos o que mais se aproximou da delicadeza dos criadores gregos, 

Molière ultrapassou-o no «fogo e na naturalidade» com que La Bruyère, que aqui inspira o 

articulista, louva o comediógrafo francês: 

« (...) Que comparação ha entre as seis Comedias que nos deixou, e o Tartufo 

de Molliere, que em quanto houver gosto hade justamente merecer os maio

res aplausos? O seu Misantropo será sempre estimado, como a mais perfeita 

de todas as Comedias antigas, e modernas.Lêamos em poucas palavras o pa-
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rallelo, que faz entre Molliere, e Terêncio hum famoso Autor do secolo de 

Luiz XrV, de la Bruyere.O que faltou a Terêncio foi ter mais algum fogo; 

mas que pureza! que exacção! que cultura! que elegância! Molliere peccou 

em não escrever castigadamente a sua lingua: mas que fogo! que naturali

dade! que imitação de costumes! que flagello para as ridicularias do tempo! 

Oh que homem seria aquelle, que se podesse formar destes dous Cómicos. 

(...)» (29) 

Molière preencheu, portanto, os requisitos da Comédia, fazendo o vício desprezível, e 
deste modo, atacando-o, na sua pintura de como os homens costumam ser sempre, e não só 
algumas vezes, como acontece na Tragédia. O exemplo de Luís XIV que soube apoiar 
Molière por ver nele «o legislador da decência, das acções, e o mais util censor das 
affectações ridículas» é avançado no sentido de, em Portugal, país que se há-de enfastiar de 
tantas traduções, se fomentar a produção dramática, propulsionadora da virtude, (aspecto em 
que este autor contraria «hum Filosofo austero», Rousseau), se devidamente regulada e 
premiada (30).Na disposição de valorizar a qualidade dramática, o autor compromete-se a 
dar notícia, nos cadernos seguintes, de alguns dramas que estejam a ser representados, a 
fornecer deles uma síntese e a criticá-los.No mesmo ano de 1788, em Dezembro, este jornal 
propõe-se tratar do «Bom Gosto», a partir de hum ensaio de «Mr.Voltaire», para conferir 
especial importância à educação intelectual, na multiplicidade das suas leituras, só ela 
dinamizadora de um juízo que permite preferir o sublime ao burlesco e apreciar «huma boa 
Tragedia», ao ponto de «perceber a destreza com que o Autor conserva a unidade, a 
delicadeza, e a arte precioza, com que o Autor trabalha o drama, de sorte que nenhum Actor 
entre para cena, ou delia saia sem alguma razão evidente» (31).Na verdade, para Voltaire, os 
Artistas fomentam o crescimento do gosto de uma nação, por isso deverão ser apoiados e 
formados, até que um país possa «ouvir as declamações das Operas de Quinault com os 
ouvidos delicados de hum Lolli»(32).Assim se estabelece que é preciso educação para 
garantir uma assistência competente a um teatro dignificado por autores e actores de 
qualidade que contribuem importantemente para a elevação cultural e prestígio de uma 
nação. 

O «Programa da Academia Real das Sciencias de Lisboa, / de Janeiro de 1789», incluso 
no Jornal Encyclopedico I...I de Março de 1789, apresenta o prémio dedicado, entre outras 
matérias, à «Poesia e Theatro Nacional» do seguinte modo: 
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«Huma Tragedia Poitugueza. 
Huma Comedia Poitugueza de Caracter, em verso ou emproza.» (33) 

O mesmo Jornal Encvclopedico estabelece ainda uma curiosa ponte com um editor de 
Paris, M.Royez, no sentido de os seus leitores poderem encomendar directamente de Paris 
uma «Collecção das obras correctas de Voltaire, por huma Sociedade de Letrados (...)»• 
Trata-se, na verdade, de limpar o polígrafo francês das suas «obras indignas, e insipidas 
frioleiras» com que atacou «o santuário da Religião», publicando exclusivamente as 
«excellentes coizas» que alguns sábios souberam joeirar, à semelhança do que os próprios 
franceses fizeram com este autor, depois de o próprio Rei de França, através de um édito, ter 
proibido uma publicação das obras de Voltaire destituída de qualquer critério moraLNeste 
número de Maio de 1789, este Jornal acrescenta que foi «neste ponto de vista que Letrados 
peritos apresentaram as obras do grande Rousseau, do sublime Corneille, e do inimitável 
Molière», realmente expurgados de perigos, em vésperas da Revolução Francesa.(34) 

Em Agosto de 1789, o Jornal Encvclopedico. no seu «Artigo IV/ Bellas Letras.», debruça-
se ainda «Sobre a representação théâtral», retomando a questão da utilidade dos Teatros 
«quando a honestidade, e decência os qualifica» e da necessidade de premiar os melhores 
dramas, à semelhança do que a Real Academia das Ciências passou a fazer no sentido de 
favorecer a composição dramática, num país que, ao contrário da abundância estrangeira, 
vive de traduções e de poucos originais, de resto sem grande merecimento (35). Mais do que 
escrever outras peças de teatro, impunha-se que estas, para desempenharem melhor do 
qualquer outro género literário a sua função moral, se aproximassem dos costumes do seu 
tempo, ao vivo, e sobretudo importava que se formassem «cómicos perfeitos». 

Da mesma forma que, segundo Aristóteles, nota o autor, o Poeta deve comover-se 
para pintar a personagem, garantindo a comoção dos espectadores, também o actor deverá 
encarnar a aflição ou a ira com a expressão e os gestos de afectos realmente vividos.Tanto o 
autor se transforma em personagem e em actor para compor, como o actor, quando 
representa, é de algum modo poeta e personagem, e só estas competências da voz correcta, 
do corpo adequado e de uma gestualidade aperfeiçoada proporcionam «a imitação propria, 
digna, e decorosa, ou a representação com propriedade, dignidade, e decoro» (36).Estas 
exigências não devem excluir as mulheres, conforme este autor longamente considera na 
nota(I) (37), até porque só elas são dotadas de uma beleza, delicadeza e sensibilidade 
naturalmente inacessíveis aos homens, que, «forcejando para as querer imitar, e saindo da sua 
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esfera arruinam muitas vezes os melhores dramas».Num autêntico combate contra o 
tradicional preconceito que proibe a actuação de mulheres no teatro, este artigo observa, com 
ênfase, que «paizes ha na Europa; e assas illuminados, que entre as vidas das mulheres de 
raro merecimento collocam com bem gosto as das mais celebres cómicas», o que, aliás, 
conforme acrescenta, não deve espantar quem estiver consciente das dificuldades desta 
arte.Daí que que o próprio Luís XIV não animasse só os homens, «as mulheres também, 
figuravam excessivamente no seu reinado, distinguindo-se nas Sociedades pela nobreza 
d'alma, elevaçam de sentimentos, cultura, e graças do espirito», e Portugal, nota ainda, devia 
seguir este exemplo, promovendo a educação das mulheres em escolas públicas.Para além de 
particularizar os modos expressivos de os actores transmitirem estados de alma variados, este 
autor estabelece igualmente uma tipologia de espectadores, denotando preocupações de 
recepção e de educação social, afinal profundamente visada pela actividade dramática de um 
país: os «entendidos», os poucos que são capazes de avaliar o desempenho de um actor; os 
«desapaixonados», não tão entendidos, mas aptos, pelo distanciamento, a ajuizar melhor ou 
pior da qualidade da representação; os «ignorantes», essa multidão que costuma «applaudir 
com vivas, e acclamações não sabendo infelizmente nem o que applaudem, nem o que 

vituperam» (38). 
Um número de Janeiro de 1792 deste mesmo jornal inclui uma «Carta escrita ao editor 

do Jornal, a respeito dos teatros», assinada por «F.A.C.» (39), sugerindo que a reforma em 
curso do Jornal Encvclopedico considerasse a utilidade de um artigo que fizesse «a censura 
dos nossos teatros», o que prova que, entre 1788 e 1792, se dissolvera a intenção expressa 
pelo articulista já citado de multiplicar os seus juízos teatrais nos números subsequentes do 
jornal, pelo menos de uma forma sistemática.Nesta carta, o leitor confessa que se limita a 
seguir o exemplo dos jornais estrangeiros que avaliam o merecimento e os defeitos dos 
Autores, e ainda, dos Tradutores e dos Actores, ao mesmo tempo que obrigam o teatro a ser 
uma «escola dos costumes, da eloquência, e da linguagem», impedindo-o de degenerar em 
febre de «lucro e de aplauso» que cativa multidões.Quando os autores de peças dramáticas 
procurarem combinar a instrução com o divertimento e assim libertarem os actores do 
anátema que por vezes justamente os persegue, acrescentará, os espectadores sairão do 
teatro «agitados de sentimentos nobres», ávidos de imitarem a virtude e cheios de aversão ao 
vício.De resto, os actores - e sobretudo as actrizes cujas «paixões amorosas repreensiveis, as 
intrigas, dissimulações, e falsidades» levaram à sua exclusão necessária dos palcos - serão os 
primeiros a ser convertidos pelas qualidades elevadas que defendem e que devem muito à 
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maneira de Diderot sentir, transformando-se em bons cidadãos, e as mulheres, neste espaço 

higiénico, poderiam ser readmitidas até porque «as lições de Moral, postas em acção, são 

mais eficazes dadas por pessoas do mesmo sexo». 

A tónica desta carta é tanto mais moral que o seu autor censura os jornais estrangeiros 
por, a respeito do teatro, privilegiarem sobretudo questões estruturais, como o respeito das 
unidades, a construção dos caracteres, o interesse da intriga, a oportunidade do desenlace, a 
pureza da linguagem, excluindo-se quase sempre «a utilidade que pôde resultar da peça».Daí 
que o Jornal Encvclopedico deva, no seu parecer, apurar «o bom gosto pela fiel imitação da 
Natureza», não o subestimando nunca, mas em função da «milhor Moral, que, contudo sem 
o deleite da boa composição», não se exprimirá com eficácia. 

Concretizando, desde logo o seu projecto que é também nesta carta um compromisso 
pessoal, o leitor acaba elogiando «uma peça capaz d'excitar nos ânimos sentimentos 
virtuozos», a que assistiu «no teatro Portuguez ultimamente», e que não deixa de ser uma 
tradução bem feita de um drama francês, como não deixará de notar, «a que o traductor deo 
o titulo d"Amor filial»Apesar de esta peça ter tido grande aceitação, facto que, como 
sublinha, não garante a sua qualidade, a sua carta seguinte ajuizaria acerca dos defeitos que 
nela encontrou, ainda que corra o risco de parecer <<nimiamente escrupulozo» ao perseguir o 
superlativo para se obter, no teatro, tão só o medíocre. 

Uns anos mais tarde, já em 1802, as NOVIDADES LITERÁRIAS, FILOSÓFICAS, 
SCIENTIFICAS. POÉTICAS E MERCANTIS, num número de 1802, dedicam uma rubrica 
ao «Theatro cómico francez» (40), onde se procede a «Analyses Lyterarias» de peças que 
estavam em cena, em Paris: no caso deste número, trata-se da Opera, em um acto, intitulada 
«O Califa de Bagdat, de que he author o Cidadão Saint Just; e da musica o Cidadão 
Bogeldieu», exibida no «Theatro da Opera cómica de Paris». 

Depois de resumir detalhadamente a intriga da ópera, o crítico conclui acerca da sua 
originalidade e do seu mérito muito elogiosamente, acrescentando que é grande a sua 
novidade, «e muito mais em hum tempo, em que a grande variedade de composições 
Dramáticas fazem crer, como impossível, achar alguma cousa nova».Para além da graça, da 
alegria e da variedade, tanto nos adornos, como na disposição do Drama, o diálogo «he bello, 
e ligeiro, cheio às vezes de pensamentos graciosos, que serião insoffriveis em obras de outra 
natureza», mas que agradam numa ópera em que a música é também muito apreciável. 

No capítulo referente ao «Theatro Estrangeiro» (41), analisa-se a peça «Concini, e 
Henrique IV. Drama em três actos», de seu título original, conforme aqui se regista, «la 
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partie de chasse d'Henri IV,».Adaptado do teatro francês, «aonde se tem representado 

sempre com geral appauso», este drama tem como autor «Mr.Colle (...) que tanto tem 

sobresahido neste género de composições» e que, por isso, é considerado o «melhor author 

Francez, depois de MM.Dupuis, e Defronais.» O resumo do drama evidencia o gosto pelas 

revelações súbitas e inesperadas de identidade, isto é, um lavrador acolhe em sua casa o rei 

Henrique IV, sem que saiba tratar-se do Rei de França, perdido na floresta por causa de uma 

furiosa tempestade.Um Marquês arrogante e corrupto rapta a filha do lavrador, mas o rei faz 

justiça: manda que o capturem e, porque não pode mandá-lo executar, por ele ser filho de um 

dos seus melhores generais, põe o seu destino nas mãos do lavrador, destituindo-o de todos 

os privilégios da nobreza, ao mesmo tempo que o lavrador revela o seu escondido parentesco 

com o rei e as causas «que o obrigarão a viver desconhecido no humilde estado de 

lavrador».Por fim, promovido o lavrador a nobre, resta assistir ao desenlace feliz do 

casamento da sua filha com o seu apaixonado de sempre, o humilde e honrado Alberto. 
Em 1803, um ano depois, no primeiro número da BIBLIOTHECA UNIVERSAL DE 

MUITOS JORNAES E DAS OBRAS DOS MELHORES ESCRITORES ANTIGOS, E 
MODERNOS, o «Author das Viagens de Altina», Luís Caetano de Campos, define, na 
Prefação, a vocação útil de toda a obra periódica que visa «abraçar em resumo a maior parte 
dos conhecimentos humanos; pelo menos dos que concorrem essencialmente para promover 

a prosperidade dos Estados» (43), com um intuito enciclopédico basicamente setecentista e 
de acordo com o contexto português de ilustração de uma burguesia que Pombal vinha 
promovendo.Deste modo, propõe-se incluir artigos independentes, com continuidade nos 
números seguintes quando forem longos, versando matérias centrais como « a Politica, a 
Filosofia, e a Moral (...) de que partem todos os raios da grande circumferencia dos 
Conhecimentos humanos», e com o compromisso de, em Literatura, escolher o que lhe 
«parecer mais digno de ser conhecido, sobre tudo a respeito das três espécies de Poesia, a 

Épica, a Dramática, e a Lyrica». 
No n° TV, de Abril de 1804, precisamente no «Artigo TV.Continuação da Tragedia./ 

Capitulo X./ Da vantagem do Systema Moderno.» (44), depois de passar em revista, em 
números anteriores do jornal, os estádios evolutivos da tragédia, este autor começa por 
estabelecer que o seu estádio moderno, mais fecundo, mais universal, mais moral, é o que 
convém à «forma dos nossos theatros, e é mais susceptivel de todos os encantos da 
representação» de um Homem infeliz pelo amor de si próprio ou dos outros homens, aos 
olhos de um Deus justo que assiste ao seu sofrimento sem o ter provocado. 
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Em seguida, baseia a maior fecundidade do «Systema moderno» numa observação sábia 
e ampla do coração humano que só ele passou a explorar nos seus contrastes, nas suas 
agitações, variáveis até ao infinito, para além do que os Antigos podiam imaginar, claramente 
permitindo que a Razão se deixe alterar por um «natural sensivel, ardente, e impetuoso», 
oferecendo «grandes meios ao talento para se exercitar na arte da imitação».Daí que, 
enquanto «Systema das paixões», «he de todos os Paizes, e de todos os Séculos», já que o 
coração, ao contrário da «opinião local» a que se reduzia o Systema antigo, é «mais 
universal», sendo «o nosso Theatro o theatro do mundo».Será igualmente mais moral ao 
adequar-se às necessidades políticas e sociais de um estado monárquico, «vasto e tranquillo», 
em que «a felicidade pública está essencialmente ligada a costumes temperados», atacando 
fundamentalmente <<inimigos domésticos», e já não fatalidades do destino que punem vítimas 
inocentes, como «o ódio, a cólera, a vingança, a ambição, a negra inveja, e sobre tudo o 
amor» que mais prejudicam todos os níveis da sociedade e que desgraçam eficazmente o 
homem que padece dessa própria paixão. 

A argumentação que sustenta a oportunidade histórica do «Systema moderno» para a 
«forma dos nossos theatros» decorre exactamente desta sua especificidade moral que leva o 
espectador a aprender a vencer-se e já não a aprender a sofrer, como no caso dos Gregos, 
cujo teatro, de resto, participava de uma solenidade que não compreendia os versos da beleza 
de matizes sentimentais delicados, íntimos e incompatíveis com as «figuras gigantescas, as 
trombetas, ou porta-voz» do Teatro Antigo.Não que o trágico moderno seja destituído de 
força, convém-lhe é diminuí-la, pois, ao privilegiar os sentimentos, «a eloquência da alma», 
contra as pinturas, particulariza e aproxima o seu quadro em movimento.Também os teatros 
modernos respeitam muito mais «o natural, o verosimil, e a illusão théâtral», porque se 
prestam à adequação da voz, ao alcance da vista, aos efeitos de luz, despiram os seus actores 
de máscaras, e requintaram-nos na expressão diversa e gradativa de emoções até 
contraditórias «que formão o quadro de aflições do coração humano», mais difíceis do que as 
meras convulsões de Filoctetes: 

« (...) Se se compara a Fedra de Euripedes com a de Racine, e a Electra de 
Sofocles com a de Voltaire, ver-se-ha que as cores dos Gregos são fortes, 
mas sem reflexos, nem meias tintas, entre tanto que as dos Modernos ofe
recem mil graduações, que longe de enfraquecerem a pintura, a fazem mais 
brilhante, mais variada, e mais sensivel. (...)» (45) 
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O Capítulo XI, «Dos costumes, e dos caracteres» (46), sublinha a responsabilidade 
pessoal do Homem na definição da sua desgraça ou da sua felicidade, contrariando o 
«Systema dos Antigos», em que a má sorte podia perseguir o melhor dos humanos, e 
distingue entre «as inclinações habituaes, e as affeições accidentaes do coração 
humano».Racine e Voltaire são exemplos modernos de diferentes soluções para inspirar 
terror de dois modos: « se o máo triunfar gemer-se-ha como em Mahomet, de se ver sujeito 
aos seus iguais», mas se inversamente «for ele quem succumbir, e se for punido como em 
Rodogune, teremos horror de nos parecer com elle».No essencial, todas as paixões devem 
ser contrabalançadas com um seu reverso de qualidade, «huma espécie de desculpa», que 
mova em nós a compaixão e produza um perdão e sobretudo que nos mostre a natureza tal 
qual como ela se apresenta, com sentimentos funestos nos seus efeitos, mas válidos na sua 
origem, patenteados nesta «mistura de bem e de mal».Radical, este autor afirma que «o 
theatro dos Gregos não foi nunca o das paixões» e o seu exemplo pesa como uma censura 
sobre a tragédia moderna que passou a «olhar o amor como a paixão dominante da Scena 
trágica», por se ter desembaraçado da desumanidade das máscaras e dos grandes planos para 
deixar representar e ouvir «o fluxo e refluxo das paixões contrarias», tão belas em Atenas 
como em Paris.Interessante será sobretudo pintar o Homem de bem, desgraçado por escolha 
sua, que não pode deixar de o ser, «como Bruto, Regulo, e Catão», no tom voltairiano, não 
podendo evitar a sua desgraça sem desonra, verdadeiro mal necessário como na «situação de 
Rodrigo, a qual se faz por isto mesmo mais compassiva», na sensível dialéctica própria de 

Corneille. 
Se o patético dos Antigos explorava as afeições «da humanidade, da amizade, e da 

natureza» com a força própria da sua ligação religiosa, constituindo o «principal ornamento 
do seu teatro», os Modernos desprezarão esses «tesouros preciosos» até Voltaire, o primeiro 
a conciliar os assuntos modernos com «toda a ternura destes grandes sentimentos», «este 
doce interesse da humanidade», e a investir religiosidade, em cena, a «benefeciencia 
universal», para realizar «hum dos géneros mais patheticos, e mais sublimes, que se 
conhecem».Assim, os caracteres de Bruto, de César, de Lusignan, de Alvares, de Zopiro e de 
Semiramis, profundamente tirados da natureza, recuperaram «este grande segredo da 
Tragedia, quasi esquecido desde Euripedes», e valeram a Voltaire «a honra de ser posto ao 
lado dos Corneille, e dos Racine», ou ainda de os ter ultrapassado por melhor ter conhecido e 
por ter manejado mais fortemente «os principaes sentimentos do coração humano».Contudo, 
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mesmo se este género de patético se concilia com os dois Sistemas, o Moderno tem a 

liberdade de tomar a acção trágica na privacidade de uma família, ao contrário dos Gregos 

que valorizavam a dimensão nacional da sua Tragédia, emprestando-lhe a majestade própria 

dos seus ilustres em acções históricas, mas nem por isso a desonra particular é menos 

comovente e Brumoi, como Castelvetro, ainda mais radical, não têm razão quando obrigam a 

tirar a Tragédia da História universal, pois esta não é toda abarcada pela imaginação humana, 

pouco se distinguindo, desta forma, da pura imaginação. 
No n° IV, de Abril de 1804, ainda da BTmTOjrjffiCAUNIYEMAL, no seu «Artigo 

IW Continuação da Tragedia / Capitulo XSLJDa Intriga.» (47), este ex-exilado em 
Inglaterra, «author das viagens de Altina», depois de definir intriga de acordo com a natureza 
e de distinguir, segundo Aristóteles, fábulas simples de fábulas implexas, estabelece, ainda de 
acordo com este Filósofo, os efeitos preferenciais do conhecimento do crime que se vai 
cometer, evitado exactamente por esse conhecimento.No entanto, convirá mais ao sistema 
moderno que a personagem conheça o crime antes de o cometer e Corneille introduziu outra 
«nuance» em relação ao que Aristóteles permitia: o crime empreendido com conhecimento de 
causa não se termina.Sobre esta hipótese o Filósofo Antigo dirá que este modo «he muito 
máo, porque além de ser huma cousa terrível, não tem nada de trágico, porque he muito 
compassivo», já que estava persuadido que o patético residia somente na catástrofe, 
enquanto que Corneille, citado a par de Aristóteles mas com maior enlevo, visava 
«movimentos que o pathetico interior da fabula deve excitar, até o momento da solução»: 

«(...) 
Quando se obra, diz elle, com inteiro conhecimento, o combate das paixões 

contra a Natureza, e o do dever contra o amor, occupão a melhor parte do Po
ema, donde nascem grandes, e fortes emoções. Concorda em que hum crime re
solvido, e a ponto de se commeter, embaraçado unicamente por huma mudança 
de vontade, dá huma solução viciosa; mas se o que o emprehendeo faz o que pô
de para o acabar, e se o obstáculo, que o embaraça, vem de uma causa estrangei
ra, he evidente, continua Corneille, que isto produz huma Tragedia de hum géne
ro talvez mais sublime, do que as três, que Aristóteles estabelece. (...)» (48) 

Ainda que tanto Aristóteles, como Corneille, sejam consequentes, o primeiro exigindo que 
o crime se consumasse para deixar o terror e a piedade na alma dos espectadores depois da 
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solução, o segundo explorando esses dois sentimentos durante o espectáculo, 

independentemente da solução, na ameaça permanentemente aumentada da inocência e da 

virtude, como nos «grandes abalos do quinto Acto de Rodogune» que o dramaturgo francês 

queria, deste modo, justificar.Exemplos de «um crime embaraçado por huma mudança de 

resolução no que o quer commeter com conhecimento de causa» são, conforme nota o autor 

deste periódico, igualmente a tragédia Órfão da China, de Voltaire, e «com tanto que a acção 

premeditada não seja atroz, estas soluções tem sua belleza», sucedendo muitas vezes que «a 

acção sem ser hum crime, não deixa de ser funesta», como o seria a vingança de Augusto, em 

Cinna de Corneille, e a de Gusmão na Alzira de Voltaire, «de que a solução não he senão 

huma mudança de vontade».No caso particular de o acontecimento ser favorável ao crime, 

espécie de fábula geralmente não admitida, mas que pode ser imposta pela História, «como 

emBritannico, e em Mahomet», a grande exigência reside na necessidade de incidentes e de 

«revoluções patheticas», no contraste dos caracteres, no calor dos sentimentos e nas cenas 

vivas, «impellindo-se como as ondas», para impedir a fraqueza dos contrastes e dos 

caracteres, como em «Sertório». «Ariana» e «Berenice», em que toda a eloquência do poeta 

não chegará para sustentar tal tecido da acção.(49) 
No Capitulo XIII», a propósito «Da Acção» (50), o autor da Bibliotheca Universal 

define a acção final em função da «Tragedia de Britannico», podendo considerar-se a acção 

de um Poema «huma espécie de problema de que ella he a solução»: Nero alimenta na sua 

alma um combate de que o ciúme de Nero, a sua índole má, a sua paixão por Junia, a perfídia 

de Narciza, são as causas; a virtude de Bunho, a autoridade de Agripina, uma ponta de 

respeito por ela, o temor dos Romanos e o horror de hum primeiro crime são os 

obstáculos.Na Eneida, o problema resume-se na dúvida acerca do estabelecimento dos 

Troianos em Itália, pois disso depende a fundação de Roma.Na Odisseia o drama pessoal de 

Ulisses pouco nos abalaria se dele não dependessem a sorte do seu filho, a oposição aos 

pretendentes da sua mulher, com um pai moribundo, incapaz de fazer face ao furor dos 

tiranos que devastam a sua Ilha e saqueiam o seu palácio.Na Ifigenia em Tauride, Orestes 

poderá ser imolado sem que a sua irmã o reconheça, e entre esse reconhecimento ou a 

consumação do sacrifício crescem o temor e a piedade.No Édipo, onde não há meio termo 

entre duas desgraças extremas, e a esperança não se pode misturar com o terror, ou a peste, 

acabar-se-á de desolar os Estados de Laio, ou o matador deste rei será reconhecido em seu 

filho.Assim, de forma simples, se apressa a desgraça, e de modo mais complicado, sujeita-se 

o espectador a «contínuas vicissitudes» que alternam entre as impressões do terror e da 
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piedade.Este último modo permite à acção ser duvidosa e incerta até ao fim, enquanto que, se 

ela se apresentar linearmente, sem outras possibilidades morais perante o espectador, não 

permite nenhuma revolução e ou esta se realiza com uma causa sobrenatural, como no 

Filoctetes, «ou he destituída de verosimilhança, como no Gd», até porque «Corneille não 

achou outro meio de terminar a intriga, senão deixando-a sem solução».Pelo contrário, 

Fénelon, no seu Telémaco, substituiu a intervenção de Hércules, para permitir o regresso de 

Filoctete, pela força da eloquência de Uhsses.Sublinhando o essencial que consiste em manter 

a ilusão teatral, isto é, o esquecimento daquilo que o espectador sabe, no sentido de o pôr a 

pensar só no que vê, este autor confessa-se, assim, um apaixonado pelo teatro de Corneille e 

um bom conhecedor da sua dramaturgia: 

« (...) Eu sei de cór o quinto Acto de Rodogune de Corneille, mas esqueço-

-me da solução, e gemo, quando vejo chegar o copo do veneno á boca de 

Antiocho, como se não soubesse que Timaneges deve chegar neste mesmo 

momento. (...) »(51) 

Não se deverá é trair o segredo da última revelação e os termos deverão ser tanto mais 

opostos quanto mais interessante resultar a alternativa de um ao outro.Em I%enia_em 

Tauride e em Mérope, nem a desgraça é pouco sensível, nem a felicidade é fracamente 

desejada, enquanto que, em Polveucte, Corneille preferiu uma Paulina pouco apaixonada pelo 

seu marido e amante de Severo, retirando terror ao problema e crueldade à situação, mas 

soube privilegiar «o interesse da admiração ao do terror, e da piedade; no que obedeceo ao 

seu génio, e compôs huma fabula mais espantosa, e menos tragica».(52) 

Quanto à Comédia, manter-se-á o combate dos interesses para produzir dois 

acontecimentos opostos, mas o perigo é substituído pela agitação das disputas domésticas e o 

patético pelo ridículo.Dever-se-á fazer desejar que o objecto ridículo seja punido por si 

próprio e venha a ser votado ao riso e ao desprezo, estimulando a curiosidade e a impaciência 

de ver esta concretização, ainda que o interesse do Poeta consista em prolongar o 

desasossego nas personagens e não nos espectadores, e Molière é, a este respeito, o 

comediógrafo examinado: 

« (...) O Avaro desposará Marianna, ou cede-la-ha a seu Filho? Tartuffo será 

confundido, e desmascarado aos olhos de Orgon, ou gozará da sua velhaca-
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da? (...) e a não saber o segredo, nenhum Espectador se pôde rir com huma si

tuação tão désolante, como a que precede á revolução do quinto Acto do Tar-
fw/o.Moliere quiz talvez, que o Espectador atemorizado se indignasse contra o 

velho hypocrita; mas este rasgo de força em huma Peça, onde o vicio o mais o-

dioso he desmascarado, he de pouca consequência. (...)». (53) 

Na verdade, o perigo não deve ser sério na Comédia e a consequência não deve ultrapassar 
o susto para a personagem.Se a irregularidade de Corneille surge aos olhos do autor das 
Viagens de Altina como uma subtileza do seu génio particular, neste passo Molière é 
criticado precisamente num dos seus traços excepcionais que permitiu falar-se de comédie 
sérieuse, espaço híbrido onde o ridículo se consubstancia com a amargura, produzindo o 
sorriso reflectido e a mensagem menos unívoca do que seria confortável. 

Acerca «Da Exposição», no capítulo XIV» (54), o autor admite que o «Theatro 
Moderno» tem poucos exemplos de força equivalente ao de Orestes de Eurípedes que 
oferece um grande exemplo da Arte de expor em acção.Com efeito, ganhou-se em 
regularidade e perdeu-se em patético, garantindo que o interesse cresça gradualmente nos 
cinco actos de que se compõe a Tragédia.Esta divisão da tragédia, conforme o autor observa 
no capítulo XV (55), «segundo o Abbade d'Aubignac, he fundada na experiência» de que 
toda a Tragédia deve ter uma certa extensão passível de ser repartida, num total de mil e 
quinhentos, ou mil e seiscentos versos, com cerca de trezentos em cada acto, para, a um 
tempo, não enfastiar o espectador e permitir omissões de circunstâncias 
inconvenientes.Contrariando este preceito horaciano, o Abade Vatry aprova que a tragédia se 
divida em três e até em seis actos e, como nota o autor deste periódico, «Mr. de Voltaire 
desprezou já esta regra, fazendo a Morte de Cesar em três Actos; Tragedia, que mereceo 

grandes elogios». 
O n° VI da Rihlintheca Universal, publicado em Junho de 1804, no seu «Artigo IL», 

oferece um capítulo XVI que aborda os «Motivos porque a Tragedia Antiga he mais em 
acção, do que em palavras, e a moderna pelo contrario mais em palavras, do que em 
acção» (56): se é verdade que «o espectáculo dos olhos» é grandioso no Teatro Antigo, com 
os seus incidentes e os seus quadros, o certo é que «não se pôde duvidar de que ha situações 
tranquillas para os olhos, e muito patheticas para a alma», ainda que se aceite que a profusão 
de palavras limita a eloquência do sentimento, por sua vez não redutível «a sentidos 
suspensos, a palavras entrecortadas, e a reticencias eternas».0 autor concorda que quando 
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Orosmane espera Zaire para a apunhalar, na tragédia de Voltaire, «não deve dizer senão 

algumas palavras terríveis» e quando, na tragédia de Racine, Fedra sabe que Thezeo vive, 

«hum morno silêncio seria a expressão mais verdadeira do seu horror» e os seus olhos 

deviam só por si mostrar a vontade de morrer.No entanto, o desprezo de Orosmane por 

Zaire, o momento em que Fedra dá a conhecer a Oenone o seu rival, as palavras impõem-se e 

são absolutas nas situações menos violentas e, por isso, mais interiores e finas, prestando-se 

excelentemente à leitura, - qual théâtre dans un fauteuil - como algumas jóias do teatro 

moderno: 

« (...) O Theatro antigo não tem nada igual á Scena de Augusto com Cinna; o 
que he seguramente huma desvantagem para elle.He por estes desenvolvimen
tos do sentimento, e do pensamento, quando vem a propósito, que as nossas 
bellas Tragedias tem tanta superioridade na leitura a todas as que são somente 
de movimentos, e de quadros.Os que não sabem escrever, dizem que a Trage
dia he feita para ser representada.Póde responder-se-lhes, que Cinna, Polieu-
cte, Fedra, Britânico, Zaire, e Mahomet não perdem nada em ser representa
das, posto que sejão feitas para serem lidas; e o Cid teve incomparavelmente 
mais reputação, quando se soube de cór, depois de ter feito chorar sobre a Sce
na.» (57) 

O Capítulo XVn aborda os «Motivos porque a Tragedia fallou sempre em verso entre 
todos os Povos do Mundo» (58) e começa logo por afirmar que «nas Scenas cómicas do 
Avaro, e do Cidadão Fidalgo, ha tanta natureza no Dialogo, que parece que se não podia 
escrever de outro modo».Na realidade, Molière pugnou pela naturalidade do texto dramático, 
convocada pelo calor do diálogo e pela vivacidade do cómico, assim como evitou, mesmo na 
sua qualidade de actor, a tradição declamatória na representação.O autor das Viagens de 
Mtina nota ainda que, numa tragédia mal versificada como Inês, a prosa já nada a 
prejudicaria.Se os Antigos preferiam, nos seus grandes teatros, os versos, de que se conhecia 
a medida, dando a facilidade de suprir o que se não entende, nos «nossos pequenos Theatros» 
um hemistíquio continua a fazer conhecer o outro, e mesmo que na Comédia haja geralmente 
pouco a reter, é de salientar «as que merecião ser escritas em prosa, como o Misantropo, e o 
Tartufo, e as que não perdem nada por serem escritas em prosa, como a Escola das 
Mulheres, a Escola dos Maridos» (59) 

725 



O colorido da Poesia tem, para além do mais, nos Antigos como nos Modernos, a 
vantagem de inundar de beleza os momentos menos activos da tragédia, no sentido de não 
diminuir o interesse do espectador nesses espaços que, sem discursos encantadores, 
resultariam mais frios.Os exemplos que o autor da Bibliotheca Universal adianta para ilustrar 
este efeito denotam um domínio espantoso do teatro francês dos séculos XVTI e XVHI, nas 
sua estrelas trágicas mais brilhantes, e apresentam Racine e Voltaire como artistas, por 
excelência, de peças com a acção mais fraca, ao contrário de Corneille que se valoriza 
sobretudo nas causas nobres.Deste modo, «as Peças mais bem escritas de Racine» são, no 
seu entender, «Athalia» e «Berenice», de Voltaire destaca «o primeiro Acto de Bruto, a 
Scena de Zopiro em Mahomet, as de Cesar, e Cicero em. Roma salvada (...)», e regressando 
ao tão amado Racine,«tambem a exposição de Bajaceto, a grande Scena de Mithridates com 
seus dous Filhos, e a de Agrippina com Nero no quarto Acto de Britannico» (60).Segue-se 
uma comparação entre os três dramaturgos em que a imagem da sementeira no deserto tem a 
felicidade de estabelecer «a grande vantagem dos versos», nos privilegiados e quase 
milagrosos canteiros de Racine e de Voltaire: 

« (...) Corneille também tem Scenas tranquillas de grande belleza; que são as do 
seu triunfo.Este Author era conduzido pela grandeza do seu objecto, e todas as 
vezes que diz cousas ordinárias, desdenha o cuidado de as ennobrecer.Racine, e 
Voltaire semeão flores sobre a arêa, desvelando-se sobre tudo nos lugares mais 
ingratos.Corneille não faz nunca tão bons versos, como quando a situação o ins
pira, e os quando os não precisa para interessar; desde que o assumpto o abando
na, abandona-o elle também, e cahe do mesmo modo.Os outros dous pelo con
trario não se elevam nunca tanto pela expressão, senão quando precisão susten
tar com as suas próprias forças a fraqueza do assumpto. (...)» (61) 

Na verdade, a Poesia não deve ser sacrificada a uma noção superficial de naturalidade que 
reduz a ilusão necessária à crueza da verdade, sem os artifícios gratos aos olhos e aos 
ouvidos.Também a declamação e a pantomima, na opinião do autor, são favorecidas pelos 
Modernos que se libertaram dos exageros da voz, da articulação e dos gestos dos actores da 
Antiguidade, mascarados e com vestidos monstruosos, incapazes «das delicadezas da 
imitação» no «uso de fazer representar os papeis de Mulheres por Homens» (62).E conclui 
afirmando a superioridade de Racine, a sua finesse, que exige actores igualmente versáteis no 
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sentido de ultrapassar a energia grandiosa de Miguel Angelo para se especializarem na 

expressão mais íntima dos pormenores: 

O Actor de Racine não deve ser o de Eschylo, ou o de Euripedes; e assim como 

Poeta Francez he mais delicado, mais correcto, e mais variado, deve sê-lo do mes

mo modo o Comediante. Assim a Tragedia moderna em vez de ser como a antiga 

huma amostra de Miguel Angelo, será hum quadro de Rafael. (...)» (63) 

A respeito «Das Decorações», no Capítulo XVffl, este autor justifica certos limites na 
concepção das tragédias que se prendem com o desprezo pelas decorações, dada a «falta de 
attenção a hum objecto tão interessante como o Theatro, ao qual se poderia dar toda a 
pompa, que deve ter, se os Magistrados quizessem considerar os Espectáculos públicos, 
como hum ramo da Policia, e do Commercio», fazendo ressaltar uma nova forma política e 
empresarial de encarar a implementação dos espaços e das actividades teatrais, já 
desenvolvida pelo Marquês de PombaLPortanto, à falta de variedade de decorações, «Cinna 
dá conta a Emilia da sua conspiração na mesma Sala, onde Augusto vai deliberar; e no 
primeiro Acto de Bruto, dous criados do Theatro vão tirar o Altar de Marte para 
desembaraçar a Scena», agindo os olhos contra a imaginação.Se as tragédias modernas, nota 
ainda, se excedem em discurso em prejuízo da acção, esse facto explica-se materialmente 
pelos fracos recursos que os teatros oferecem à imaginação correcta dos lugares, para além 
da pobreza de uma sua unidade saturante.Mais questão de bom senso do que de recursos é a 
adequação do guarda-roupa aos contextos das peças: «nestes termos Le-Brun devia pintar 
Poro penteado, e Alexandre com luvas» (64). 

Noa anos 70 do século XVffl, circulava, em Portugal, um periódico de língua francesa, 
MERCURE DE FRANCK DÉDIÉ ATTX OISIFS PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE 
LETTRES, publicado em Amsterdão, e apresentando o mesmo perfil cultural de outros 
jornais portugueses que, no fundo, imitavam esta corrente estrangeira.Em Fevereiro de 1774, 
La Harpe, no tópico de «Nouvelles Littéraires» (65) deste periódico, assume o compromisso 
de elucidar «les personnes de province, les Etrangers qui ont entendu parler d'une Orphanis 
qui a eu du succès» e que lendo esta tragédia de M.Blin de Sain-More, representada pela 
primeira vez pelos «Comédiens ordinaires du Roi», sábado, 25 de Setembro de 1773, podem 
pensar «qu'à Paris Ton a perdu le jugement, et déplorent la honteuse décadence où le théâtre 
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est réduit».Para além de a imaginação do poeta ser muito limitada na concepção das 
personagens e na coerência das situações, La Harpe censura-o também do ponto de vista 
estilístico, dizendo que se trata «d'un style composé d'hémistiches cousus au hasard», corn 
expressões roubadas a Racine e a Voltaire que Blin utiliza inadequadamente: 

Entrer dans la fougue est une plaisante expression; et l'auteur ne fait pas que 
le mot d'âge, quand il est pris génériquement; signifie la vieillesse. 

Mais rage a mis un frein à ses jeunes ardeurs 
Racine. 

Á mes parens flétris sous les rides de F âge. 
Voltaire. 

Son oeil, accoutumé chaque jour à me voir, 
De mes faibles attraits sentit tout le pouvoir. 

Si Ton voulait faire des vers de parodie, pourroit-on mieux réussir? Tout le pou
voir de mes faibles attraits, n'importe avec quoi. (...)» (66) 

A aproximação com a Zaire de Voltaire revela igualmente a La Harpe esforços de 

inspiração mal sucedidos: 

« (...) 

Le croiras-tu? Ce Prince aveugle en son ivresse, 
Osa m'offrir un jour le rang de sa maîtresse, 
Je Vavouerai: ce coup étonna mes esprits. 

On lit dans Zaire, 
Que d*un maître absolu la superbe tendresse 
M offre V honneur honteux du rang de sa maîtresse. 

(...) » (67) 

Mais adiante, depois de o crítico insistir na péssima qualidade desta tragédia, retoma a 

acusação de roubo dos únicos versos interessantes da composição, ainda que, claro, 

inadequados no conjunto do estilo mole do autor: 
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Grands Dieux! que V homme est faible! et qu il faut de vertu: 

Pour dompter un penchant qui nous entraîne au crime? 

Hélas! je me suis vu sur le bord de Vabyme. 

Vengez-vous iïun barbare; ordonnez mon trépas; 

Mais, en me condamnant, ne me haissezpas. 

Ce dernier vers est aussi plein de sensibilité que les précédens en sont dépour-

vus.il est pris à M. de Voltaire. 

Aimez-vous; mais au-moins ne me haissezpas. 
Adelaide. 

(...) »(68) 

Mas se este obscuro M.Blin de Sain-More é cruelmente comparado com os grandes 

dramaturgos franceses, La Harpe afirma que só o faz para contrariar uma vasta imprensa 

periódica que ousou proclamar que «l'auteur d'Orphanis est comparable à Racine», mau 

grado a desconfiança que o articulista nutre por certos críticos maledicentes, como o próprio 

La Harpe, capaz de se indignar com estes excessos: 

«(.. .) 

Ce sont ces mêmes juges qui exaltaient il y a deux ans une épitre à 

Racine, qu'ils disoient être écrite dans la langue du grand-homme à qui 

elle était adressée.Cette piece qui est de M.Blin, avait concouru pour le 

prix de r Académie de l'année de Tannée 1771, et que Ton voulait inju

rier celui qui l'avait remporté. (...)» (69) 

Na verdade, os dezasseis versos dessa «pièce écrite dans le goût de Racine» que La 

Harpe passa a citar, chamando-lhe, desde logo, «ce ridicule galimathias», completo vazio de 

sentido, suportam mais uma vez mal a comparação com alguns outros versos parecidos de 

Voltaire: 

« ( - ) 
Qu'est-ce que Corneille et Condé qui entassent des triomphes divers! 

Qu'est-ce que ces expressions vagues après ce beau vers de M. de Vol-
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taire? 
Le grand Condé pleurant aux vers du grand Corneille. 
Par tout de grands exploits chantés dans de beaux vers. 

Y a-t-il beaucoup de mérite á faire ce vers, après, celui-ci? 
Français, vous savez vaincre et chanter vos conquêtes. Volt. 

(...) »(70) 

Reprovado por La Harpe, sob todos os pontos de vista, Blin merece unicamente um 
elogio, e desmaiado, a propósito dos dois versos dedicados a Molière, «où il y a une pensée, 
faible à la vérité», mas que já é alguma coisa, se comparados com uma dúzia de outros versos 
em que o dramaturgo nomeia «Corneille, Condé, Boileau, la Fontaine, Lulli, Quinault, le 
Brun, Perraut, Bossuet, Fénelon», sem os caracterizar minimamente (71). 

Este periódico informa os leitores igualmente acerca dos espectáculos de Ópera que 
estão em cena, em Paris, dando conta da qualidade dos cantores, e comenta o repertório da 
«Comédie Françoise» para considerar a história e o valor da tragédia em exibição: 
«Sophonisbe, tragédie de Mairet, corrigée par M. de Voltaire» (72).Escrita muito antes do 
Cid de Corneille, esta tragédia «est la première qui apprit aux François les règles de la 
tragédie», mas dado que se fundava numa intriga muito pouco interessante, Voltaire 
intoduziu-lhe «convenance», «des détails très-heureux», «de l'intérêt», «un tableau grand et 
vraiment tragique de la mort de Sophonisbe», qualidades a que o seu génio habituou o 
público.Em Março de 1774, o mesmo jornal, ainda na rubrica «Comédie Françoise», anuncia 
o «Centenaire» da morte de Molière, celebrado com uma «comédie en un acte de M.Artaud, 
qui a l'avantage d'avoir fondé, en quelque sorte, une fête en l'honneur du grand homme, le 
génie, le père et le modèle de la bonne comédie» (73).0 n° VIII do Mercure de France, 
correspondente a Maio do mesmo ano, na secção «Opera», comenta elogiosamente a estreia 
de Tphigénie en Aulide. tragédia-ópera em três actos, composta por M.le Chevalier Gluk mas 
que muito deve à tragédia de Racine com o mesmo nome, mesmo que não contenha, 
conforme admite o seu próprio autor, todas as suas belezas (74).No tópico ainda da 
«Comédie Françoise», informa-se que esta companhia abriu a época com a tragédia Çmna, 
«chef-d'oeuvre immortel de P.Corneille» e «la gageure, jolie comédie nouvelle de 
M.Sedaine» (75). 

730 



Portugal tinha, em Mercure de France, tanto nas suas informações, como nas suas vozes 

críticas, matéria e orientação exigente para depurar o seu francesismo dramático, nos anos 70 

e 80 do século XVIII. 
Igualmente publicada em Amsterdão, a GAZETTF T TTTÉP ATPF DF. T/EUROPE PAR 

TINE SOCIÉTÉ. DE GENS DE LETTRES é lida, entre nós, nos anos 80, também em língua 
francesa e cumprindo precisamente esse papel ilustrador da burguesia setecentista.A 
apresentação que este jornal faz do «TfíF.ATRE Moral, ou Pièces Dramatiques nouvelles.Par 
M. le Chevalier de Cubieres de Palmézeaux» importa essencialmente pela citação de juízos do 
dramaturgo, insertos no seu «Essai sur la Comédie»: desde logo, se aprova o Chevalier de 
Cubieres pelo seu projecto de «rendre la Comédie entièrement morale, comme les Grecs, dit-
on, avoient rendu la Tragédie politique».Voltaire é, de facto, o grande eleito da moralidade 
trágica, na óptica deste autor, e o crítico não deixa de citar as suas razões: 

« ( - ) 
Seul il est à mes yeux le Tragique Philosophe, dit-il, et ce titre vaut bien 
celui de Grand, quon a donné à quelques autres Je vais plus loin; son Thé
âtre, toutes ses Pieces comprises, meparoît supérieur à tous les autres Thé
âtres, et la production la plus étonnante de la Littérature Françoise.Mais 
déjà f entends répéter chaque jour, que la Tragédie n admet point cette 
pompe philosophique, que la Philosophie y est déplacée et la refroidit 
toujours. (...)» (76) 

Contra esta objecção dos inimigos de Voltaire, o crítico acrescenta um argumento ao 
próprio de Cubieres que defende a Filosofia na Tragédia: a Filosofia não esfria a Tragédia, do 
mesmo modo «que la Politique ne la refroidit», até porque a Política não é mais do que 
Filosofia aplicada à arte de governar os povos.Corneille sempre impregnou de política as suas 
peças e «on a toujours vu avec plaisir dans Corneille, ces belles Scènes politiques d'Auguste, 
examinant avec Cinna et Maxime, s'il doit abdiquer l'Empire ou le conserver», assim como as 
cenas em que Sertorius e Pompeu discutem os destinos da República, ou aquelas em que 
Ptolomeu delibera com os seus Ministros acerca da atitude a tomar com Pompeu derrotado, 
Átila hesitando entre aliar-se ao Império Romano, em decadência, ou ao Francês, a 
despontar.Racine, acrescenta o crítico, é apreciado pela «Scene de Mithridate avec ses fils, 
au troisième Acte; celle d'Agrippine avec Néron au quatrième Acte de Brítannicus».Bsla 
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Filosofia só pode interessar à Humanidade por ser «bienfaisante» e o sucesso destas tragédias 
prova a pertinência desta doutrina.Ora, o que Voltaire fez na Tragédia, quer Cubieres fazer 
na Comédia, dotando-a tanto de «maximes philosophiques utiles», como de «résultats 

moraux» (77). 
Partindo da decadência do teatro no seu tempo, Cubieres, no seu Essai sur la Comédie, 

propõe medidas para o depurar, e passa logo a divagar um tanto fantasiosamente, como ele 

próprio confessa, sobre o amor na comédia, tema que, no entender do crítico, merecia uma 

atenção mais coerente e racional.Acusado de superficialidade, faltou ao M.le Chevalier de 

Cubieres o bom senso, nota ainda o crítico, de discutir até que ponto as comédias de Molière 

são verdadeiramente morais, para além dos meros exemplos «tirés de Regnard, de Dancourt, 

et de leurs semblables», quando já toda a gente sabe até que ponto Regnard e Dancourt são 

imorais: 

«( . . . ) 

Dans Georges Dandin, par exemple, suffit-il que les mauvaises moeurs 
de la femme entrent dans la moralité particulière de la Piece, qui est le dan
ger des mariages disproportionnés, pour qu'on ait le droit de montrer au 
Théâtre une jeune femme quittant la nuit le lit de son mari, et allant au ren
dez-vous donné par son amant, pour qu'on ait le droit de montrer la four
berie et le vice triomphant insolemment de la justice et de la vérité? (...)» (78) 

Mas as indecências de Molière não se limitam a estas cenas escabrosas em que se põe a 
nu as infidelidades de uma esposa, cuja infelicidade não pode desculpar as manobras 
adulterinas.Também, ainda no dizer deste autor, Scapin não devia enganar Géronte, auxiliado 
pelos filhos deste, mesmo aceitando que o valet seja muito chegado aos meninos da casa, e 
um filho não devia desejar a morte ao pai, por muito que sofra as consequências da avareza 
dele, para além de que Pourceaugnac não mereceria ser objecto de tanto ridículo só porque é 
simplório e muito crédulo.Era preciso atacar o mal de Regnard e de Dancourt na sua origem, 
isto é, em Molière e no seu «Sicilien, ou 1' Amour Peintre; l'Amour Médecin; le Médecin 
malgré lui, et d'autres Pieces d'intrigue».Num ponto parece estar o crítico de acordo com o 
autor de Essai sur la Comédie e esse particular visa, como quase sempre que Molière é 
atacado, as ambiguidades das suas comédias: 
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« (...) sur ce qu'il dit des Femmes Sçavantes, et du tort qu'a eu Moliè

re de donner à Trissotin pour personnage contrastant, un homme de 

Cour et non pas un homme de Lettres, et d'avoir livré ces derniers au 

ridicule, sans restriction et sans contre-poids.Avec autant de talent que 

Molière, on aurait pu donner un grand ridicule à un Poète qui sacrifie 

ainsi la Littérature entière au désir de passer pour Ecrivain de bon ton 

et pour homme de Cour. (...)» (79) 

Mais uma vez Molière devia ter sido unívoco e não lançar a crítica, justamente geral, de 
uma época em que reinava a afectação nos escritores, preciosamente ambiciosos e aspirantes 

a cortesãos. 
A segunda parte do E^mmiaXojnédie, na opinião do crítico, era dispensável não fosse 

a ênfase do autor na admissão do «amour honnête et vertueux» que exclui o «amour sensuel 
et libertin» da Comédia moral.De resto, as duas comédias que integram o volume são 
elogiadas; tanto «le Concours Académique, ou le Triomphe des Talens», como «L^Ecole des 
Riches», indicam qualidades de um bom início de carreira.Contudo, no caso da segunda, 
censura-se ao autor a falta de verdade na pintura do quinto acto, já que toda a gente sabe que 
uma sessão da Academia Francesa não se passa assim e que um rico, mesmo que seja muito 
generoso, não dissipa a sua fortuna em esmolas mal distribuídas (80). 

Ainda nesta SaZfittSJLftâafcs, comentando um Discurso sobre «5/ le siècle d''Auguste 
doit être préféré à celui de Louis XIV, relativement aux Lettres et aux Sciences.Par M. le 
comte ÏAlbon, de la plupart des académies de VEurope»{%\), publicado em Paris no ano de 
1784, se conclui que o século de Luís XIV é igual ao de Augusto na epopeia, na ode, na 
écloga, na sátira, na retórica e no género epistolar, mas é-lhe superior na tragédia, na 
comédia, entre muitas outras coisas, nomeadamente no facto de que, no século de Luís XIV, 
«les littérateurs se sont multipliés et partagés dans le monde pour y répandre le goût de la 
science».Enquanto os Romanos não singraram na tragédia, o século XVIII francês teve em 
Corneille o triunfo do sublime no desenho dos caracteres e a implementação das regras 
clássicas que punha fim a uma época de barbárie teatral: 

« (...) Ce grand homme soumit les esprits au joug heureux de la règle.Il réflé
chit sur son art; il descendit dans le coeur humain, étudia la politique, l'inté
rêt des rois, des grands et du peuple, les passions de tous; il ha les actes, il 
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noua l'intrigue, prépara le dénouement, anima le dialogue, fit parler les per

sonnages, toujours d'après eux-mêmes. Jamais personne na mieux connu le 

contraste des sentiments. (...)» (82) 

Coroado de elogios, constantemente acrescidos, forte, veemente, majestoso, heróico, 
Corneille vê-se justificado por este autor nos seus defeitos geralmente aceites, seja a 
negligência nos versos, seja uma fecundidade nem sempre boa, ou ainda o seu estilo 
declamatório, quando, afinal, ele escreveu belas cenas mesmo em más peças e foi solene nas 
situações trágicas oportunas.Também Racine foi glorioso neste século e o autor da crítica 
limita-se a citar as belas palavras que o escritor lhe dedica no seu discurso: 

« (...) Rien n'est plus enchanteur que sa poésie toujours animée, remplie de 

cette chaleur qui échauffe le coeur et embrase, toujours, élégante, correcte, 

harmonieuse.Si Racine n'est pas le plus grand de nos auteurs tragiques, il est 

sans contredit le premier de nos poetes.(...)» (83) 
* 

No entanto, o génio francês não se esgotou nestes cumes, pois Crébfflon, o terrível, veio 

atemorizar a alma que Corneille havia elevado e Racine enternecido: 

« (...) Crébillon créa des caractères, inventa des situations, employa des cou
leurs sombres: ses pensées ont de l'énergie; ses expressions, de la vigueur; sa 
marche est ferme et vive; mais sous sa main le ressort essentiel de la tragédie, 
la terreur est poussée à l'excès et se change en horreur. (...)» (84) 

SÓ Voltaire, conclui o autor do discurso, sintetiza o génio dos três dramaturgos e cria 
uma singularidade muito própria; «il maîtrise, il émeut, il épouvante» e se é sublime em 
Brutus e em T., Mort de César, é terno em Zajre, é terrível em Mahomet, é humano em 
Alzire. simples e natural em Mérope.Tanto mais que os seus versos são correctos e doces, 
nobres e harmoniosos, ainda que falem excessivamente da Filosofia de Voltaire e não pela 
boca das suas personagens(85)Versátil no juízo crítico e moral sobre os mais importantes 
dramaturgos franceses dos séculos XVII e XVIII, este jornal especializa autenticamente os 
leitores portugueses no heroísmo de Corneille, nas ambiguidades de Molière, nas doçuras de 
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Racine, no terror de Crébillon, no génio amplo e fundidor de Voltaire, numa familiaridade 

fácil com uma matriz fundamental da sua ascensão sócio-cultural. 
Já no século XIX, O Português, num exemplar de Fevereiro de 1815, veicula notícias 

recentes de França sem a preocupação enciclopédica dos periódicos do século anterior, 
sugerindo uma intenção polémica de abertura de horizontes políticos.Acabando por 
relativizar a descoberta dos esqueletos de Luís XVI e de Maria Antonieta, e consequentes 
exéquias solenes em Paris, na presença de Luís XVIII, não pelo sentido religioso da 
cerimónia, mas pela arbitrariedade necessária desse achado, para valorizar o sucedido no 
enterro de uma reputada actriz francesa, Mademoiselle Raucour, que o cura da Igreja 
parisiense de S.Roque não queria permitir que ah fosse enterrada; com o argumento de que 
«se fossem; pois na sua igreja não haviam enterrar-se comediantes, que tem a excomunhão 
da igreja romana», evitava-se que a actriz «adorada do povo por suas prendas, e virtudes» 
tivesse exéquias religiosas, o que mais de 20 000 homens recusaram, arrombando as portas 
da igreja e acendendo inúmeras velas de cera.O rei, que a princípio não queria intervir, 
dizendo que o assunto pertencia às autoridades eclesiásticas, ao ver o tumulto que se criara 
nas ruas, onde se gritava: «à bas les calottes, á bas les calotins, au diable les calotins», e 
onde os comediantes ameaçavam «abjurar a religião christã, e abraçar o Lutheranismo, ou 
o Calvinismo», no caso de o enterro não se efectuar (86).Logo a seguir, o jornalista lembra 
que «não he nova em França esta scena» e que ela se passou até com «o famoso Molière (que 
Boileau chamava o maior engenho do século de Luiz XJV) e ao qual este monarcha havia 
dado cartas de nobresa», depois de «ter vivido em seu tempo na amisade, e sociedade do 
Principe de Conde, e de todos os sábios, Principes, e nobres de França»: 

« (...) depois de morto, não o quiz enterrar o parocho da sua freguesia, e pa
ra descançar em sagrado, foi necessário que Madame Molière sacrificasse im-
menso dinheiro.Porem muito nos maravilha que tal scena se repetisse no sécu
lo 19, em França, depois dos exemplos da revolução. (...)» (87) 

Conhecedor da polémica que envolveu a morte de Molière, em França, o jornalista 
apresenta-a para melhor criticar imediatamente a piedade excessiva de Luís XVIII e a nefasta 
influência do bispo de Rheims, seu confessor, que, deste modo, o pode deitar a perder, 
adverte, pois a religião não se pode confundir com fanatismo e superstição. Censurando o rei 
por ter limpo as suas mãos da questão, - «Isto fora assim, se a igreja existisse fora do 
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estado.» - , o redactor lembra a Luís XVIII que muitas calamidades francesas «tem a sua 

origem na intolerância, e fanatismo» (88). O nome de Molière acompanha, assim, as 

intenções progressistas, em Portugal. 

Em 1822, Almeida Garrett, em colaboração com Paulo Midosi, redige «O 

TOUCADOR. Periódico sem política dedicado às senhoras portuguezas», que se dedica, 

como anuncia, à educação feminina, também através do teatro, a um tempo historiado e 

criticado, mas sem específicas referências a dramaturgos franceses.Não deixa é de sublinhar a 

importância social do teatro enquanto divertimento de todas as classes e espaço privilegiado 

de ostentação da beleza feminina, para, em seguida, afastar a responsabilidade de «provarmos 

aos Catões do nosso tempo a sua utilidade» e a sua orientação política.Prometendo «um 

brevíssimo esboço da história do teatro até aos nossos dias» e depois de enfatizar que «não 

somos antiquários, o redactor afirma não saber ao certo a etimologia das palavras tragédia e 

comédia- propõe uma definição simplificada das duas composições, em que a tragédia é 

comparada a «uma bela sentimental, que, sem afectados ornatos, sem luxo e sem aparente 

nos move o coração e excita os mais ternos afectos e os mais fortes, por seus gestos 

expressivos e enérgicas expressões», e a comédia é uma «moça esbelta e desenvolta com seu 

desgarre brilhante, travessos risos e apetitosas maneiras» que diverta e ataca os vícios para os 

destruir e não, como observa, para «patentear asco deles».Depois de referir as principais 

obras de Esquilo, de Sófocles, de Eurípedes e de Aristófanes, aludindo de passagem ao 

moderno Alfieri, acrescenta que os romanos pouco fizeram em matéria dramática, apesar de 

penderem mais, ao que se pode apurar, para a comédia. 
Ansioso, conforme confessa, por chegar depressa «ao nosso tempo», Almeida Garrett 

exalta a «época brilhante em que o belo-sexo e os seus atractivos, tomando absoluta posse da 
cena, começaram a exercer nela sua dominação encantadora, assim na direcção do 
espectáculo como na dos espectadores» e regista o valor de Plauto e de Terêncio.Com a 
queda do Império Romano, a cavalaria andante e as cruzadas, apareceram os Mistérios e as 
Moralidades em que os vícios e as virtudes se disputavam em cena e ilustra este tipo de 
realização dramática com a Mofina Mendes de Gil Vicente, demorando-se ainda Garrett na 
explicação da peça.O redactor sente imediatamente necessidade de aligeirar o tom da aula e 
para isso aceita a tutela, de resto à la mode, de Demoustier com o «sorriso afável da tua doce 
Emília» para considerar o teatro inglês, que não louva, abrindo uma elevada excepção para 
Shakespeare, de quem diz: «Espantou-nos muitas vezes, mas nenhuma nos 
encantou».Reprovável até por tão mal ter tratado o belo sexo, Shakespeare é representativo 
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« 

da má criação que caracteriza o teatro inglês em geral, com exxcepção de outros menores, 
aprendizes da escola francesa», que souberam, portanto, homenagear a virtude feminina. 

Num outro exemplar deste periódico, Almeida Garrett inclui uns versos seus 

dedicados ao seu «íntimo amigo IL.» em que, para além de cantar a «língua de Camões», 

evidencia a origem estrangeira do seu destinatário e a versatilidade de influências de que este 

dá conta, com destaque para o «melífluo idioma de Racine»: 

« (•••) 

Tu que és meio francês, meio germano, 
Que à meiga Deshoulières canções fagueiras, 
Que a Gesner mui singelo ouviste os cantos 
Na avena pastoril doce entoados, 
Que ao melífulo idioma de Racine 
Sabes as graças, e o difícil colhes 
De em mais difícil português vertê-las; 

(...) » (89) 

Almeida Garrett, na «Parte Litteraria», «Literatura Estrangeira» do n° I do Çhronista, já 
em 1827, abordando a «Influencia (Telia em Portugal, principalmente da francesa» e o 
«Modo de rectificar essa influencia», chama a atenção para a necessidade de os autores 
portugueses, na esteira dos esforços de Garção, Diniz, Francisco Manoel e Bocage, cada um 
à sua maneira, estudarem as literaturas das nações cultas e «combiná-las umas com outras, 
sem fazer eschola de nenhuma, approveitando de todas, mas sem delir ou confundir o 
character da nossa propria e nacional» (90).Com as mesmas preocupações didácticas que o 
orientaram em O TOUCADOR, o redactor introduz na «Parte Literária e Scientifica» de O 
Çhronista umas «Licções / De poesia e de litteratura a uma jovem senhora», em que, 
seguindo «o tão engraçado quanto proveitoso methodo de Demoustier para ensinar 
divertindo», ensina a «Lilia bela», no fundo às belezas menos cultas de Portugal, na verdade a 
grande maioria, o princípio das artes, o belo, a distinção entre o belo físico e o belo moral, e 
o fim das belas artes que é a instrução(91). Neste capítulo do periódico, ( e 0_CmQNJSTA 
visa já não só a educação burguesa, mas em particular a promoção feminina ) precisamente 
na «continuação depag.157 do n°VII, na LIÇÃO III, quando Garrett trata da «l".Poesia-T 
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Sua antiguidade-30 Divisões dos géneros de poesia.», estabelece «os três géneros de poesia 

mais distinctos, e conhecidos, oriental, romântico, e clássico» e inclui Racine no terceiro 

género(92). Logo a seguir, Garrett comenta as diferenças e modas desses géneros, notando 

que Corneille e Racine foram ultrapassados, em Paris, por Schiller e o gosto romântico 

alemão, e salientando que se deve ser tolerante em relação aos génios de todas as escolas, 

pois todos eles são admiráveis: 

« (•••) 

Hoje é moda o romântico, é finura, 
É tom achar Ossian melhor que Homero, 
Gabar Shakespear, desdenhar Corneille. 

De Paris os modernos elegantes 
Deixam Racine para lerem Schiller; 
Chamam vil servilismo ás regras d'arte, 
Antiquário a Boileau, pedante a Horácio. 
Se gostam de Irminsulf e de Theutátes, 
Obscuros sonhos de Escossez sombrio; 

E as risonhas ficções da culta Grécia. 
Áureos numes d" Ascreu sediços dizem. 
Venus e amores, graças e cupidos 
Ja muito vistos são, ja muito lidos. 

(...) » (93) 

O n° II deste jornal refere-se, ainda que com atenção indirecta, na sua «Parte Literária e 
Scientifica / Literatura Alleman e Franceza. - Romances. / Allemães e Francezes. - Parallello 
entre Augusto Lafontaine e Pigault-le-Brun.», a Racine e a Molière.A propósito do belo 
ideal, Garrett afirma que tanto o carácter da Phedra de Racine, como o do avarento em 
Molière não participam da comum ordem da natureza, não são concretos, mas constituem um 
como que denominador comum dos dois tipos humanos: 

« (...) tanto é Harpagon o extracto e quinta essência da vulgar avareza, como 
a filha de Minos o dos communs sentimentos e expressões da paixão crimino
sa, e do delirio d'um amor fatal e irresistivel. - Uma mulher adúltera e incestu-
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osa são tão fáceis de encontrar no mundo como um avaro, e um sovina.Mm-
tas, e muitas achareis a quem diversas feições dos retratos que nos debuxaram 
Racine e Molière, quadrem e sejam próprios.- De taes originaes copiou o poe
ta esta ou aquellate do quadro.Mas de nenhum ente vivo direis nunca: - Ahi es
tá ao próprio e todo inteiro o typo de Phedra ou do Avarento. (...)» (94) 

Já no n° IV, na rubrica respeitante à França, datada de «Paris. 11 de Março», anuncia, a par 
de uma nova obra de Chateaubriand, a história dos quatro últimos reis da família dos Stuarts, 
a representação, «no primeiro theatro francez» de um drama histórico-cómico intitulado 
«Luiz XI em Perona», que obrigou a enormes despesas e acerca do qual se cita, em Francês, 
uma passagem mordaz atacando os ministros (95).Mais tarde, o n° 10 deste mesmo 
periódico, inclui uma crítica à moda crescente das ditas «comedias históricas, cujo primeiro 
typo, ao menos em França, foi o Pinto do Sr. Lemercier».Refere-se, em seguida, à comédia 

L u i z XL imitada, de O Quentin Durward, de Walter Scott e carecendo de «todo o mérito da 
invenção», dado que se limitou o autor a praticamente traduzir o romance escocês.Porém, 
não se deixa aqui de elogiar o estilo simples, engenhoso, a forma como se mantém na peça o 
interesse e as personalisdades do rei e do seu bobo, dignas de estudo, apesar da tibieza do 
quinto acto e da ^verosimilhança do desfecho.Reconhece-se claramente a militância de 
Almeida Garrett na articulação da proposta seguinte: a fértil história portuguesa oferece 
assuntos para que os autores portugueses criassem dramas históricos - género que não é 
difícil, conforme nota - originais, capazes de construir «alguma cousa de theatro nacional», 
contrariando a tendência para traduzir peças estrangeiras, «costumes alheios», não vestmdo 
«à portuguesa o que acham bom nos theatres da Europa»(96). 

OOSQNISTA n° XIX, na sua «Parte Litteraria e Scientifica.»dedicada à «Litteratura 

Hespanhola.», numa perspectiva diacrónica, considera, mais uma vez indirectamente, 

dramaturgos clássicos franceses como Corneille e Molière na sua relação de dívida para com 

dramaturgos espanhóis, especialmente Lope de Vega.Citando «o célebre commentador de 

Corneille», enfatiza a importância do teatro espanhol para a composição de dramas marcantes 

para o século XVII francês, explicitando aqui também a sua concepção de originalidade 

ampla, capaz de integrar matéria estrangeira no sentido de criar uma produção ricamente 

portuguesa: 

« (...) 
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Il faut avouer que nous devons à l'Espagne la première tragédie touchante, 

et la première comédie de charactère qui aient illustré la France, alludindo n is

to ao Cid e ao Embusteiro. (...)» (97) 

Desde os anos 60 do século XVIII até às duas primeiras décadas do século XIX, os jornais 
portugueses, imitadores de uma corrente europeia já enraizada, outros espanhóis, italianos e 
de língua francesa, todos lidos entre nós, primeiro com uma vocação especificamente 
enciclop ̂ ica, depois ainda didácticos e mais abertamente políticos, como para prosseguir a 
original missão civilizadora não satisfatoriamente cumprida no nosso Setecentismo, incidem 
privilegiadamente na divulgação quase sempre elogiosa do teatro francês clássico e seu 
contemporâneo.Essa conquista não avança, de resto, por generalidades, tomando 
frequentemente o pendor da especialização adequada a uma matéria tida como fundamental e 
antes de mais uma paixão que se conhece de cor, para além da verdade das representações, 
na intimidade significativa da leitura que esplendidamente imagina.O solene Corneille da 
glória, fantástico até nos defeitos, o Molière insuperável na crítica de costumes, edificador, 
malgré lui, da tão sublinhada moral pelos sensatos, forçosamente, redactores nacionais, 
Racine, navegador raturante de imprevistos matizes florais, o imenso Voltaire, quase divino, 
que funde o génio dramático francês, transportam o leitor português para os teatros de Paris, 
verdadeiras janelas abertas sobre uma França habituée ao que em Portugal se ia soletrando e 
pela sua mão.Ela leva a que se proponha a presença das mulheres nos palcos, até por 
verosimilhança, e sempre em nome da afinal vocação moralizadora do Teatro, ela sugere uma 
formação exigente dos actores, ainda assim oferecendo colecções sensatas e amputadas das 
obras completas de Voltaire, como que para não chocar excessivamente o aluno em 
dificuldades.Pedra sobre pedra, tradução sobre tradução, bem cedo a seiva da própria criação 
portuguesa, que começa por só reclamar qualidade no fervor e no vício, há-de aprender com 
a grandeza europeia feita de Schiller, Racine, Shakespeare, num diálogo generoso para a 
actual inteligência comparatista, também para o teatro nacional, ou mesmo Portugal. 
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NOTAS: 

(1) MONTESQUIEU, «LETTRE PERSANE CVIII», in Oeuvres^omElètes, Paris, Gallimard, Collection La 

Pléiade, 1949, tomo I, p.291. 

(2) TENGARRINHA, José, i m r u M l m ^ ^ M ^ m t ^ ^ , Lisboa, Colecção Portugália, s/d., pp. 

38- 41 O estudo dos bibliotecários da Brbboteca Geral da Umversrdade de Cormbra, José Manuel Motta de Sousa 

e Lúcia Maria Mariano Veloso, m s ^ d a J m ^ ^ 

Connbra Brbboteca Geral da Umversrdade, 1987, no capítulo referente aos «Elementos para a Hrstorra da 

bnprensa Penódrca Portuguesa», apresenta o mapa do movrmento anual da Imprensa penódrca portuguesa e 

conclui significativamente: 

* '" O pnmeiro número assinalável de pubbcações (1751-1760) verifica-se no reinado de D.Jo
sé cujo desenvolvimento econômrco e cultural se deve ao Marquês de Pombal, bavendo a refenr jor
nais de entretenimento cultural como «O Anónimo», pubbcações Ugadas à previsão do tempo e à as
trologia antepassados dos almanaques, (...) e jornais apresentando noticias e comentános aos acon-
tecnnentos mundrars como «Palestra Admrrável, Conversação Provertosa e Notícia Umversal do Mun
do» e o «Tbeatro Universal de Novidades Pobticas» elaborado por Francisco Carlos da Silva. 

Na década de 1801 a 1810 verificou-se aquilo que podemos cnamar uma explosão jomahstica. 

( )Em relação ao desenvolvimento jornalístico, além da introdução de novas técmcas no fabnco do 

papel que passou a utilrzar fibras vegetars, é importante assrnalar que o jornal surge como uma ne

cessidade de informação corrente.Aparecem os primeiros jornais diários (...). 
Outro grande salto na produção de pubbcações periódicas, verifica-se na década de 1821 a 

1830, época em que a cbamada rmprensa bberal utilizou o jornal como veículo ideológrco e pob-

tico (...).» 

(3, ,dem i b i f e P.38: « (...) O jorna, mais i m a n t e ( ou o único verdadeiramente importante, desse periodo 
„i a Ga-,,a Liaria (Porto, Mno de ,76, a Mho de 1762), o pelico * . « * » « - « - . • 
l t e , nur^o em * — Mus * * „ — — - » ^ ^ * ~ 
OJ^MUnméM (Silva Pereira, Dicionário Jornaleco Poreis), considerado o pnmerro foinetrmsu, e 

primeiro crítico teatral português.» 

(4) Idem, ibidem, pp. 42-45. 

(5) Idem, ibidem, pp. 52-55. 

(6) Idem, ibidem, pp. 60-66, 80-81. 
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(7) O Occulto Instruído aue para licito divertimento, e honesta recreação se ha de publicar dividido em 

différentes partes, Lisboa. No n°2, p. 9, «dá-se hua succinta noticia das grandezas do Reino de França, 

especialmente da Cidade de Paris» e p. 15, lê-se: 

« (-.) 
Ha dois Theatros públicos o da Comedia Italiana, o da Franceza, e o da Opera: muitas companhias 
cada hua reprezenta seu dia.A Companhia da Opera tem 60 instrumentos, muitos reprezentantes, e 

mais de 30 dançantes crue todos tem excessivos ordenados, e tão grandes privilégios, que qualquer Fi

dalgo pode entrar nesta occupação sem derrogar sua nobreza.O Baile publico tem huma grandeza inex

plicável (...) ». 

(«) Bibjiothgca dag Sciencias. e Artes ou Noticia das melhores Obras, que sahem na Europa, como também os 
melhores Discursos Dissertacoens Memorias, compostas sobre as Sciencias, e Artes, pelos mais celebres 
escritores em Latim Francez. Ingle/ Italiano, Alemão, etc, para utilidade dos applicados, Porto, Na Officina de 
Pedro Ribeiro França, anno 1793, numero primeiro.No «Prologo», lê-se «Vou a offerecer ao publico huma 
bibliotheca universal, util a todos aquelles, que se interessão no conhecimento de todas as sciencias, e artes. 

Como em todas as naçoens cultas da Europa se publicão todos os dias Obras immensas sobre différentes 

objectos, de que tem rezultado grande utilidade dos seus naturaes; (...)». 

( 9 ) Mercúrio Histórico Politico e Litterario de Lisboa, publicado com privilegio de sua Magestade, Na Officina 

de Simão Thaddeo Ferreira, Com Licença da Real Meza da Commissão Geral sobre o Exame, e Censura de 

Livros, Janeiro de 1794.No seu «Prologo», diz-se que «Todas as Nações cultas tem ha muito acolhido e 

galardoado com a sua approvação obras deste toque (...) 

Huma obra como esta, propriamente nacional, de huma espécie verdadeiramente nova, entre nós, de hum 

âmbito tão amplo, quão instructivo, e que foi empreendida com próprio risco, (...)». 

(10) rnrrm Literário de la Europa, en el qual se da noticia de los Libros Nuevos. Invenciones, y 

Adelantamiento* bec.hos en France v otros Revnos Extravagantes pertenecientes á las Ciências. Agricultura, 

Comercio. etc.Publinndos en Paris en F.nero de este ano de 178L Jueves 12. de Julio, numero 7, vide p.92.Do 

n°10 do mesmo jornal, vide p. 40. 

(11) Idem, Jueves 22.de Noviembre, n°26:« ASUNTOS DE VARIAS OBRAS./ VARIA LITERATURA. / 
Histoire Littéraire de M.Voltaire por M.el Marqués de Luchef.ó.volen S.Cassel, y se halla en Paris.», página 
396.Na página 395, o autor alude ao ódio de Rousseau por Voltaire: «Juan Jacobo Rousseau, Ciudadano de 
Ginebra, saco a luz por este tiempo su eloquente Escrito contra las representaciones de su patria.No era menester 
ni tanto, para excitar la atrabilis de Voltaire: las injurias que en toda ocasion ha vomitado contra este Sábio, dice 
el Diarista, han indignado á todo el mundo; pêro no lo han sorprendido.»Nesta página também se refere o 
«furoD> do filósofo de Femeypara com Corneille e CrébiUon. 
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(12) ANNALI L E T T E R A ^ J ^ A X I A SOTTO LA PROTEZIONE BET, SERENÍSSIMO FRANCESCO 

m n i T r A n T M n n E N A . E C . E C . . In Modena, MDCCLXII, CHE CONTIENE TUTTO VANNO MDCCLVI., 

a spese di Antonio Zatta, Con licenza de Superiori, e Privilegio.Na pagina do «Libro Leap. II», p. 26, refere-se 

.«Km» Tragedia del Sig.Crebillon» e «Medea Tragedia di Longepierre».^ página 43, regista-se igualmente as 

«Opere del Molière ora nuovamente tradotte nellItaliana favella Tomo quarto Jn Venezia 1757.».As tragédias 

de Crébillon, do Abade Nadai e de La Motte vêm assinaladas na pagina 41 deste periódico.Na página 39, 

divulga-se ainda as «Opere dei Molière ora nuovamente tradotte nelTItaliana favella alVA.S.di Cario Eugénio 

Duca...» e drz-se elogiosamente que «essa è lavoro d'illustre penna Italiana, la quale...ha in nostra lingua 

ritratti, ed espressioni Ipensieri più che le parole del gran Cómico francese ingegnosamente rappresentandogli 

conostri modi senza far low forza, e senza togliere (per quanto si puo) a quelle vivissime pitture il brio, la 

vaghezza, I sali, e le tanfaltre innumerabili grazie, che adornano, e rendole si gradite agli occhi di lutta 

TEuropa. (...)». 

( 1 3 ) THF. fiF.NF.RAX RFVTF.W OF FOREIGN LITERATURE, for the month of March 1775.Na parte referente 

à França, assinala-se, p.237, a «CLEOPATRE, tragédie en 5 actes.Par MX.AVOCAT, A PARIS, chez Pissot, 

1775.» e «LE BARBIER DE SEVILLE,comédie en prose, et en 5actes.Par M.de Beaumarchais, représentée a la 

comédie françoise, le 23 février 1775». 

(14) MJRÇUEE DE FRANCE. D É D I É j ^ OISIFS PAR TTNE SOCIÉTÉ DE ŒN^DE_LETTRES^ A 

AMSTERDAM, Chez Marc-Michel Rey, MDCCLXXIV, mai 1774., N°VII. Este periódico merecerá um 

desenvolvimento posterior, neste trabalho. 

(15) MERCURE GÉNÉR AT. DE L'EUROPE ET DE L'AMÉRIQUE., ANNÉE 1787., p. 45. 

(16) Idem, p. 138. 

(17) fiAz^nruJTTCR^^ 
n ^ ^ e t j j m ^ ^ 

demande avec leg faits et les aneçdotgs 1e. nlus intérssans les pieces fictives les plus saillantes etc. etc., A 

AMSTERDAM, Chez les héritiers E.VAN harrevelt, MDCCLXXXV.A importância dos artigos teatrais deste 

periódico justificam que sejam analisados em detalhe num outro passo deste capítulo. 

(18) Vide por exemplo, o estudo muito conciso e informado de Lia N.R.C.RAITT, QM^Mà^M& 

Muse London, Tamesis Books Limited, 1983, em que, particularmente no ponto I, «England in Garrett's Life», 

se concede grande importância à actividade jornalísticas de Garrett, durante os exílios em Inglaterra.Nas páginas 

8 e 9 a autora afirma que em Ç^ron i s t a , Almeida Garrett «both dealt with politics and the ar ts .O^tuguez 

was written in a modem form which reflected the new horizons opened to Garrett and his co-editors by the years 

spent abroad. (...)» 
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(19) GAZETA LITERÁRIA OU NOTICIA EXACTA DOS PRINCIPAF.S F-SCRTPTOS MODERNOS. 

Conforme a Analysis oue délies fazem os melhores Críticos, e Diaristas da Europa.,Ohra periodica para o anno 

d e 1 7 6 U p0rto, Na Officina de Francisco Mendes Lima, MDCCLXI.Com todas as licenças necessárias., 

«Discurso Preliminar»: «O fim deste projecto he dar a conhecer a Portugal os melhores livros, ou ao menos as 

composiçoens modernas de maior fama; e que importa, que devamos este beneficio a hum Alemam, a hum 

Francez, a hum Holandez, a hum Inglez, ou a hum Italiano? Hum Estrangeiro, que nos he util, deve ser nosso 

compatriota, assim como o he de todo o mundo o homem sábio.» 

(2 0 ) GAZETA LITERÁRIA OU NOTICIA DOS PRINCTPAES ESCRIPTOS MODERNOS., Lisboa, Na 

Officina de Miguel Rodrigues, MDCCLXII.,Com as licenças necessárias., Tomo II, Janeiro de 1762.Neste jornal 

pioneiro inclui-se a «Carta de Ricardo Tremlet escrita de Exerter em Inglaterra ao Auctor da Gazeta literária.» e 

a «Carta de Thomas Delaney, Professor Régio de Lingua Grega na cidade do Porto ao auctor da Gazeta 

literária.» que, segundo se disse depois, eram inventadas por Francisco Bernardo Lima! Este não deixou de se 

defender em Breve resposta a censuras /.../ 

(21) GAZETA LITERARTA. OU NOTICIA EXACTA DOS PRINCIPAES ESCRITOS MODERNOS /.../, 

VOLUME PRIMEIRO, «An Essay upon the present State of the Theatre in France, England, and Italy etc. ou 

Ensyo sobre a Poesia Dramática em geral, e sobre os caracteres dos principaes Authores, e Actores destas très 

naçoens.Obra absolutamente necessária aos curiosos das representaçoens theatraes.Em 12.Londres.Em  

Pottinger.1760», pp.28-34. 

(22) GAZETA LITERÁRIA., Septembre de 1761, Num. 12 do Volume I, «ALEMANHA.Der Tod Abeis, infitnf 

gesaenge, von Gessner, 1758, Klein in o. isto he A morte de Abel em cinco cantos por Gessner.Zurich em 

Gessner.1758 e 1759 em 8.», p.186. 

(23) GAZETA LITERÁRIA /.../ , TOMO II, «Conversaçoens Familiares sobre a eloquência do púlpito, por 

hum Religioso de S.M.da A.Lisboa, na Officina de Miguel Manescal da Costa, em 1762, em oitavo de 484. 

páginas.», pp.l 10-127. 

(24) Idem, p. 121. 

(25) Idem, p. 122. 

(26) Idem, «Breve Resposta a algumas censuras que se tem feito contra a Gazeta literária.», pp. 167 - 174.Lima 

responde por tópicos a diversas acusações: « l.Que a Gazeta literária tinha obrigação de falar de todas as obras 

que se imprimem; e como não falou nellas, faltou ao que devia». I «Que a sorte da Gazeta literária consiste 

nas traducçoens dos diários extrangeiros; e que por consequência não he de grande trabalho.» I «Que no 

principio da Gazeta literária de Janeiro de 1762 pozemos huma carta que nos escreveu Ricardo Tremlet, que 

tal homem não existe no mundo.» 

744 

http://MDCCLXI.Com
http://12.Londres.Em


Uma dessas peças polémrcas, disponível nos Reservados da Biblioteca Pública Municipal do Porto e 

í ^ a ^ ^ ^ 
d . ^ s . ^ e a m h ^ ^ 
^ ^ ^ ^ pp. 184 - 191,onde se apresenta 

um confronto rigoroso entre o teL**J^ e a Ga^Ute rana , no que respeita precisamente ao arUgo 

crítico sobre o poema de Gessner. 

,27) Idem p. 205, onde anula se acrescenta: « A dita Obra de Penelope, que o Orador tinha, e o Gazeteiro lhe 

pedra, iene citou, são ties Tornos cheios de n a t i v a s contra a Arte Salutar, e contra os Medicos.Pinta-os com 

cores tão indignas, e com signais tão horrendos, que se não pôde dizer couza peor délies (...». 

(28) jo^^MUMmmms^mçmU^imuuismmí^ DESTINADO PARA 

j H S T m t í O J f f i E ^ ^ 
SCENCIASJiARTm, Lisboa, Agosto de 1788, Anno MDCCLXXXVuI, Com licença da Real Meza da 

Commissão Gera. sobre o Exame, e Censnra dos Livros, «ARTIGO IV. / BELAS LETRAS. / Espectáculos, ou 

Representação théâtral.», pp. 24,-251.Na pagina 241. o autor nota, acerca dos divertimentos:. Sobre a maror 

parte destes se avantajaram os theatres; e a razão be, porque não foi fácil excogitar hum «vertimento, que ao 

mesmo tempo distraisse mars a alma dos incommodes, que a cercam, excitasse a praticar a vrrmde, rnsptrasse o 

horror do vicio expuzesse és acções ridículas concorrendo igualmente para divertir os sentidos a Musrca, a 

Dança, o Pantomimo, a Decoração etc..» 

(29) Idem, p. 243. 

(30) Idem p. 244.Na pãgnra seguinte, o autor prossegue:,, (...) Não nos toca exagerar a utilrdade dos Theatres, 

quando sao bem dirigid„,Princrpes, Vassalos, Sábios, Ignorantes, Nobres, Plebeos, todos acham neste 

divertimento desafogo ,s pressões da vida, pasto a imagmação, e hum fundo de Moral para se saberem conduz, 

no Mnndo.Mas escreve um Filosofo austero qne os homens abusam facilmente deste recreto: e qual be. 

perguntamos nós, a eoiza, de que se não possa abusar nesta vrda7 O ponto esoi em apparecerem bons Dramas 

nos nossos theatros; mas em qtranto não se animarem com mão larga as composições theatraes, nunca 

apparecerão Dramas excellentes. (...) » 

(31) i m m mswmmm^msÊm^MmAJismmA^ssmiim^à 
n j S T R t J ç O O f ^ A U m A N r ^ ^ 
E ARTES Lisboa, Na Typografia Nunesiana. Amro MDCCLXXXVIIL, Com licença da Rea. Meza da 
í ~ s T „ Geral sobre o Exame, e Censora dos Livros., «ARTIGO IV. / BELLAS LETRAS. / Bon, g o * » , pp. 
360- 37. Aqui, p. 364, e a propósito da educação pela arte, o autor observa: «Esta mesma pessoa sentrri, que lhe 
uascem movnnentos diferentes na sua alma, a primetr» vez que asststir 4 representação de huma boa Tragedra; 
mas não poderá perceber a destreza, com que o Autor conserva a unidade, nem a delicadeza, e a an. precosa, 
cem que trabalha o Drama, de sorte que nenhum Actor entre para par, Seena. ou delia sai, sem alguma razão 
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evidente.Como poderá pois elle perceber aquella árdua, e espinhosa arte, que faz com que os interesses 

subordinados se confundam, e se concentrem em hum só, o qual absorve a todos os mais? (...) » 

(32) Idem, p. 365.Na página seguinte, Voltaire afirma que Régnier só foi apreciado, em França, até ao momento 

em que Boileau apareceu.Na página 371, o autor nota que Voltaire e «Rousseau de Genebra» devem ser lidos 

com cautela, sobretudo do ponto de vista religioso, por serem ímpios e conclui: «Infeliz da mocidade, que se 

deixa allucinar pelos venenosos encantos destes Authores !» 

( 3 3 ) TOPMAT FMrvrT.nPF.DICO DEDICADO Á RAINHA NOSSA SENHORA F, DESTINADO PARA 

TNSTRUCCÃO GEg AT ■ COM A NOTIOA DOS NOVOS DESCOBRIMENTOS FM TODAS AS SCIENCIAS, 

E ARTES., Março de 1789, LISBOA, Na Officina de Filippe da Silva e Azevedo, Anno MDCCLXXXIX., Com 

licença da Real Meza da Commissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros.», pp. 411412. 

(34) TOPNAT. ENCICLOPÉDICO. DEDICADO Á RAINHA N SENHORA. E DESTINADO PARA 

TNSTRUCCÃO GEg AT. COM A NOTTCTA DOS NOVOS DESCOBRIMENTOS FM TODAS AS SCIENCIAS, 

E ARTES.. Maio de 1789, Lisboa, Na Officina dos Herdeiros de Domingos Gonçalves, ANNO MDCCLXXXIX, 

Com licença da Real Meza da Commissão Geral, sobre o Exame, e Censura dos Livros, pp. 258 268: «ARTIGO 

V./ ANECDOTAS, E MISCELLANEA. / Collecção das obras correctas de Voltaire, por huma Sociedade de 

Letrados, proposta por subscrição em 22 volumes em 8" e 30 em 12.Paris.Foi este prospecto publicado no mez 

de Março de 1789.» Curioso é que, para justificar a censura das obras de Voltaire, o redactor cite, em epígrafe o 

próprio Voltaire: «Ne dites à la Postérité que ce qui est digne de la Vostente.Voltaire.Hist.de l'Empire de 

Russie».Em nota, explicase ainda: « (I) Não sirva de admiração o seguinte annuncio: Voltaire, bem conhecido 

pelos seus grandes talentos escreveo excellentes coizas em todas as matérias, e deu também á luz obras indignas, 

e insípidas Moleiras, já com mão sacrílega atacando o santuário da Religião, já introduzindo na incauta 

mocidade destestaveis máximas (...)». 

( 3 5 ) TOPNAT. ENCYCLnPFBTCO DEDICADO Á RAINHA N SENHORA E DESTINADO PARA 

TNSTRUCCÃO GERAL COM ANQTTCTA DOS NOVOS DESCOBRIMENTOS FM TODAS AS SCIENCIASU 

E ARTES.. Agosto de 1789., Lisboa, Na Officina de ANTONIO GOMES., ANNO MDCCLXXXIX., Com 

licença da Real Meza da Commissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros, pp. 207 226: «ARTIGO I W 

BELLAS LETRAS. / Sobre a representação théâtral.»^ página 210, o autor observa: «Não basta porém que 

hajam excellentes dramas, precizo se nos faz ainda que para satisfazerem completamente ao fim a que se 

destinam, igualmente se formem cómicos perfeitos.O presente ensaio servirá ao menos para que o publico, que 

os admira, saiba darlhes o seu verdadeiro valor. (...) » 

(36) Idem, pp. 212213. 

(37) Idem, pp. 214217, onde começa de forma, pelo menos aparentemente, fútil, para acabar contundente e 

funcionalmente: « Se as mulheres formam o diliciozo, e amável ornamento das Sociedades, mui principalmente 

o são ellas dos Theatros; pois não cedem este lugar a pessoa alguma, e pertendem com sobeja razão ter a 
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ptrmazta no drverdmeuto o mars util, . mais honesto, crue entre homens civilizados tnventou a A * humana. (...) 
/ , ) Mas que desgraça! entre nos tâo pouco se cmda na educação das mmheres! Fehz vim , ser aquelle século 
el'que os pars de famílias sejam obrigados peio Estado a mandarem educar sens Slhos, e * ■ » » • » * • 
publicas, para que os différentes sexos aprendam a f i l e s conhecnnentos, que nos conduzem a fehcrdade 
temporal, e eterna.» Terseiam já feito notar, em Portugal, os novos ventos do 14 de Julho de 1789? 

(38) Idem, p. 226. 

7^^~^^Z^^^™^*- ^° «c™1
"

Com hcença 
da Real Meza da Commissao Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros, pp.6 16. 

m N O V J D A D E ^ m B A E I ^ ^ 
CADERNO II LISBOA, Na ODrctna de Antonio Rodrigues Galhardo, ANNO MDCCCIL, Com licença da Mes, 

O O — O do P,ço„Tomo ,, «THEATRO CÓMICO ERANCE, , ANALYSES ™ , / , 0 

nea.ro da Opera con.Ua de Paris se Pos em Seena a Opera, em ta ac,o,  * » cakfa te Ba,da, de 
que he author o cidadão Saint Just; e da musica o Cidadão Bogeidieu», pp. 312. 

(41) Idem, «THEATRO ESTRANGEIRO / Concini, e Henrique IV. Drama em ires actos,,, pp. 4853. 

^^^SS^nÇ^EMSSmSL, P * Author das Viagens de Altina, Lisboa, MDCCCIIL, Na 

^  ^  ^ ^  ^ ^ c e n ç a da Meza do Oesemhargo do Paço.O « « ~ 

Altina» é, segundo Graça e José Sebastião da Silva Dias, em O s j S r n ô l d h g L S ^ ^ Lsboa 
M c , „80, Volume I, tomo .1, p. 353, Lnls Caetano de Campos* A.Go„ça„es Rodrigues, em « , 
| a s n g a a j M | S a j 2 i W ^ Coimbra, Imprensa da Untversrdade, 1951, p .2 , 

havia identificado este autor. 

,43) Idem, «PREEAÇÃO», pp.39.Na página 7, o redactor estabelece, no que respett, à Ltteratura: «Em 
Leratura escoUrere, o „ me parecer „ dtguo de ser conhecido, sobre tudo a respetto das três espeaes d 
Pcsia a Eptca, a Dramabca, e a Lvarca.Tra.arei das Danças, dos Bailes Pantomimos, das d o e n t e s Esco as de 
p L a , dos patses mars «gerados , que ellas tem g — e de todas as Produções das Bellas Artes dignas 

de serem c„nhecidas.>,Na mesma págana, Luís Caetano de Campos assume também fazer ,«a deferrsad^ 
Mulheres, deste Sexo unravel, que a natureza desttnon pam fazer a fehcidade da Espécie hmnana (...) com toda 
energia, de que forem susceptíveis as minhas forças. (...) » 

(44) Idem N" IV, Abnl de 1804, «ARTIGO IV. / CONTfNUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO X. Da 
\lsemdo Systema Moderno,, PP. 65 9LNa pá^na 73, Campos drstingue sunrar r—e o teatro antrgodo 

m „ d e L « (...) A vantagem do uoeatro  g o consrstia na pantorrnma, e na força dos seus parners, e a vautagem 
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do nosso consiste na eloquência, e na belleza das particularidades (...)».£ na página seguinte continua: « (...) Eu 

não digo que o tiagico moderno he destituído de força; digo que tem, e que deve ter menos do que o tragrco 

antigo, porque he visto de mais perto, digo que deve ganhar da parte dos sentimentos o que perde da parte das 

pintoras, e que por esta mesma razão o Systema, que se accommoda mais á eloquência da alma, he o que lhe 

convém mais. (...) » 

(45) Idem, N° IV, Abril de 1804, «ARTIGO IV. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA./ CAPITULO X. / Da 

vantagem do Systema Moderno.», p.77. 

(46) Idem «CAPITULO XI. / Dos costumes, e dos caracteres.», pp. 78- 91.A propósito do amor em cena, o 
redactor observa, pp. 83- 84, prosseguindo no confronto: « (...) O fluxo, e refluxo de paixões contraria,, a raiva, 
a fereza, o amor, o ciúme, e a vingança, os seus accentos, os seus transportes, a sua linguagem, tudo sena 
perdido debaixo da mascara, em grandes distancias.Eis aqui porque a pintora do amor, e das paixões, que elle 
origina, lhes não eram permittidas.S elles não puzerão o amor na Scena, não foi porque esta paixão deixasse de 
ser a mais théâtral, a mais interessante, a mais fecunda em quadros patheticos, e em grandes exemplos.(...)» 

(47) Idem, «ARTIGO IV. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XII. / Da Intriga.», pp. 58 - 84. 

(48) Idem, «ARTIGO IW CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XII. / Da Intriga», p. 63. 

(49) Idem, «ARTIGO IW CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XII. / Da Intriga»^ páginas 64, 

65 e 66 proliferam as referências ao teatro francês dos séculos XVII E XVIII. 

(50) Idem, «ARTIGO IV. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XIII. / Da Acção.», pp. 66 -76.As 

referências que se seguem situam-se essencialmente nas páginas 70 e 71. 

(51) Idem, «ARTIGO IV. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA./ CAPITULO XIII. / Da acção», p. 72. 

(52) Idem, «ARTIGO IV. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA / CAPITULO XIII. / Da acção», pp. 74 -75. 

(53) Idem «ARTIGO IV. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA / CAPITULO XIII. / Da acção», p.75.Nesta 

passagem, o autor acrescenta: « (...) Em lugar do desassocego inquieto, e do perigo, que reina na Tragedia, he a 

agitação das disputas domesticas, e em lugar do pathetico o ridiculo; mas o combate dos interesses, e o choque 

dos interesses são os mesmos nos dons géneros, para produzir em sentidos contrários dous acontecimentos 

oppostos. (...) 

(54) IDEM, «ARTIGO IV. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA / CAPITULO XIV. / Da Exposição.», pp. 76-

80. 
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,55) Ido» «ARTIGO IW CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA / CAPITULO XIV. / Das Divisões da Traged.a,, 

pp 80 - 84.Na pagina 83, o aulor precisa anula: « (...) No prnnedo caso 1res Actos senão bastantes, e no 

segundo oào bastariam cinco, segor,do os princípios do Abade d Aubiguac; o ,ue faz a divisão em cinco Actos 

huma regra arbitraria, one pôde ser violada sem escrúpulo. (...)» 

(56) Idem «ARTIGO II. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XVI. / Motivos porque a Tragedia 
Antiga „e .ais em acedo, do „ue em paiavras. e a moderna Pelo contrario .ais en, palavras do aue en, 
acção ,, PP. 49-52.Na página 50, precisa: .< (...) O Tbeatro anrigo nao tem nada igual , Scena de Augusto cena 

Cmn, o que be seguramente bmna desvantagem para elle.He por estes desenvolvimentos do sentimento, 

pensamento, quando vem a proposto, q„e as nossas bellas Tragedias tem M snperiondade na lertura a todas 

as que são somente de movimentos, e de quadros. (...) » 

(57, Idem, «ARTIGO II. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XVI. / Motivos por^e a Tragedia 
.cais acção, do ,ue en, palavras, e a n,oder„a pelo contrario ntais en, palavras, do one en, acção,, p.52. 

(58) Idem, «ARTIGO II. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XVI. / Moiivos poraue a Tragedia 
fa„ou sen,pre en, verso enire iodos os Povos do Mundo,, pp. 52- 62.Na pagrna 54, o autor prossegue: « ( ) 
Que morivos rize* concordar todos os Poem Gregos a tratar a Tragedia em verso? O cosbune, bum gosto da 
predilecção para esu, cadencia regular, a facrltdade, que achavdo na bngoagem, a analogia para conservar entre 
a Sceua recitada, e o coro, true em cantado, a melodia, ou a declamação theadal, que era ella mesma huma 
espèce do canto, serião razoes suficientes para esta preferencia, crue a Tragedia deo aos versos sobre a prosa: 
mas a Comedia, o mars livre de todos os Poemas, e o que se aproxima ma* da natnreza, parece que deve™ 
seguir a linguagem mais natural? Seia huma cousa bem estranha, true se procurasse o prazer deheado da medrda, 
e da cadencia nas Farças grosseiras de Aristofano. (...) » 

(59) Idem, «ARTIGO ... / CONTINUAÇÃO DA TRAGED.A. / CAP.TULO XVL/ Motivos poraue a Tragedia 

fallu en, verso enire iodos os P6vos do Mundo,, pp. 52- 62.As referencias aos dramaturgos e peças franceses 

dos séculos XVII e XVIII concentram-se pp. 58-61. 

,60) .dem, «ARTIGO II. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XVI. / Moiivos poraue a Tragedia 

fallou em verso entre todos os Povos do Mundo.», p.58. 

(61) Idem, «ARTIGO II. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XVI. / Motivos Por,ue a Tragedia 
flou en, verso entre todos os Povos do Mundo,,, amda p.58.Nesm pagana, o autor revela um conheermen o 
sensivel do contraste entre estes dustres dramaturgos:. (...) Comédie também tem Seeuas trano.vul.as de paude 
beneza: une são as do sen triunfo.Este Author era conduzido pela grandeza do seu ejecto, e todas as vezes que 
* cousas ordmanas, desderdra o cuidado de as eamobrecer.Racme, e Voltado Semedo flores sobre a area 
desvetado-se sobre tudo nos lugares mars ingratos.Comedle nao faz nunca tao bons versos, com.quando 
srtuação o msprra, e quando os nao preersa para mteressar; desde ,ue o assrmto o abaudoua, abaudona-0 ed 
tamcL e cabe do mesmo modo.Os outros dons pelo contrario nao se e l e * tanto pela expressão, seuao quando 
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precisão sustentar com as suas proprias forças a fraqueza do assumpto.Eis aqui a grande vamtagem dos 

versos.(...) » 

(62) Idem, «ARTIGO II. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XVI. / Motivos porque a Tragedia 
fallou em verso entre todos os Povos do Mundo.», pp. 60-61. 

(63) Idem, «ARTIGO II. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XVI. / Motivos porque a Tragedia 

fallou em verso entre todos os Povos do Mundo.», p.62. 

(64) Idem, «ARTIGO II. / CONTINUAÇÃO DA TRAGEDIA. / CAPITULO XVTH. / Das Decorações».,??. 63-

69. 

(65) MERCURE DE FRANCE. DÉDIÉ AUX OISIFS. I PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES., A. 
AMSTERDAM, CHEZ MARC-MICHEL REY, MDCCLXXIV, FEVRIER 1774., N° III, «NOUVELLES 
LITTÉRAIRES. / Orphanis, tragédie de M.Blin de Sainmore, représentée pour la premiere fois par les 
Comédiens ordinaires du Roi, le samedi 25 Sept. 1773.A Paris, chez Delalain, libraire.», pp. 52-84. Em notai 
informa-se que «Cet Article et les deux suivans sont Le M. de la Harpe.»Na página 62, o autor previne: « (...) 
Les personnes de province, les Etrangers qui ont entendu parler d'une Orphanis qui a eu du succès, et qui 
essayant de lire cette pièce, croient qu'à Paris Ton a perdu le jugement, et déplorent la honteuse décadence où le 
théâtre est réduit II faut bien leur dire pour notre justification quelle a été Y espèce de succès dont ce drame a 
joui, sur quoi il étoit fondé, et ce qu'on en pense généralement. (...)» 

(66) Idem, MDCCLXXIV, FEVRIER 1774, N°III, «NOUVELLES LITTÉRAIRES ...», p.64. 

(67) Idem, MDCCLXXIV, FEVRIER 1774, N° III, «NOUVELLES LITTÉRAIRES...», p.65. 

(68) Idem, MDCCLXXIV, FEVRIER 1774, N° III, «NOUVELLES LITTÉRAIRES...», p.72, onde se lê ainda: 
«Le défaut qui le fait le plus sentir dns cette dernière scene, c'est la disproportion des forces de l'Auter, avec la 
situation qu'il a empruntée.Le style qui devrait être animé et pathétique, est d'une langueur affadissante. (...)» 

(70) Idem,MDCCLXXIV, FEVRIER 1774, N° III, «NOUVELLES LITTÉRAIRES...», p.82. 

(71) Idem, MDCCLXXIV, FEVRIER 1774, N° III, «NOUVELLES LITTÉRAIRES...», pp. 83- 84. 

(72) Idem, MDCCLXXIV, FEVRIER 1774, N° III, «COMEDIE FRANÇOISE», pp. 174-179. Nesta última 
página, o autor conclui: « (...) La tragédie de Mairet est fondée sur une intrigue trop peu intéressante. la 
querelle d'un mari jaloux et d'une femme infidelle est déplacée dans cette piece.Les Rois Syphax et Massinisse 
sont trop avilis par leur foiblesse.Cependant M. de Voltaire a mis dans cette tragédie plus de convenance; il y a 
répandu des détails très-heureux; il y a donné de l'intérêt, et il a fait un tableau grand et vraisemblablement 
tragique de la mort de Sophonisbe.Mais tout l'art de ce grand écrivain n'a pu couvrir les défauts de Mairet, et 
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donner a Sophonisbe r éclat et la perfection que nous cherchons et que nous admirons dans les chef-d' oeuvres de 

son génie (...) ». 

(73) Idem, MDCCLXJV, FEVRIER 1774, N° ni, «COMEDIE FRANÇOISE.», p.154. 

(74) Idem, MDCCLXXIV, MAI 1774, N° VIL, «SPECTACLES. / OPERA.», pp. 157- ISO.Na pagrna 170 o 
autor produz o seu juízo: « (...) Le Poete a suivi le plan de la tragédre de Racme; ri en a beaucoup abrège 
Paction, et retranché l'épisode d' Eriphrle.Calchas paroît au premrer acte à la place du confident Arcas, ce qm 
donne du mouvement et de l'intérêt à F exposition^ dénouement a parlement été mis en action au heu d être 
en récit Le poème a été distribué en trois actes comme étant la drvision la plus favorable, et le sujet a fourra, sans 
contrainte des divertissements à chaque acte.Presque toutes les scenes et tous les personnages sont en 
opposrtion; ce qui soutient l'intérêt et l'augmente en le v a r i a n t e , sans le secours des machrnes, et sans 
1-intervention des dieux, on a fait un spectacle brillant et majestueux. (...)» 

(75) Idem, MDCCLXXIV, MAI 1774, N° VII, «COMEDIE FRANÇOISE.», p. 180. 

( 7 6 ) c ^ Z E T T E J L ^ ^ 

AMSTERDAM, Chez les héntiers EVAN HARREVELT, Ubraires dans le Kalverstraat, MDCCLXXXV, 

«THEATRE MORAL, ou Preces Dramatiques nouveUes.Par M. le Chevalier de Cubieres de Palmézeaux.Tome 

1er contenant un Essai sur la Comédre, le Concours Académique, Comédie en cinq Actes en vers, l'Ecole des 

Riches, en trots Actes en prose.A Pans, chez Belm, rue Samt-Iacques, près Samt Yves: la veuve Duchesne, rue 

Samt Jacques; Bailly, rue Samt-Honoré, près la Barrière des Sergens. 178.Avec Approb. et Pnv. du Ro, 

pag.», pp. 40- 54. 

(77, Idem «THEATRE MORAL, ...», p.43: .< (...) On aime dans Racme la Scene de J O M I t t avec ses fils, au 
troisième Ac,e; celle dAgnppure avec Néron au quattieme Ace de M ^ > - f * » ~ * * -
empêche, une Philosophie plus bienfaisante, plus attendnssante, plus adap,ée aux inters et an, fiesorns de 
rhumanité; plus analogue aux stannous Dramafiu.es, de snttroduire sur la Scene7 Au reste, cette fausse 
doctrine n' a pas fait fortune; les succès constans de M.de Voltaire en sont la preuve. (...).» 

,78) Idem, «THEATREMORAL...,,, p.47: « (...) C'étoi. Molrere qu'A «oit importtmtde drscnter.Cemodele de 
la Comédie est-il assez moral 7 Dans Geor.es £>—X par exemp.e, suffit-il que les mauvaises moetns de la 
femme entrent dans la moralité parficufiere de la Piece, qui est le danger des mariages disproporttonnes, pour 

q ù on a* le drott de montrer an Théâtre nue jeune femme quittant la uni. le fi. de sou man, et allant au rendez-
vous donné par son amant, peur qnon ait le droit de montrer la fourfierie et le vrce triomphant nrsolemmen, e 
la msfice et de la vé„,é7 Suffit-d de trouve, ndrcule le sac où Scapin senveloppe7 Les succès commuera de 
,' esprit de ce fomhe, ne son, ils pas du plus mauvars exemple? Et où sont les enfants hren nés, qur, sons prétexte 
JL valet les a serws dans lems amours, laissent ce vale, jouer leur père, e. suttou. l'outrager auss, 
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nidignement que Scapm outrage Géronte? Dans quelles conjonctures peut-on entendre sans mdignation le fils de 

famille, même le plus maltraité par l'avarice de son père, se permettre cette réflexion parricide? (...)» 

(79) Idem «THEATRE MORAL...».Na pagina 49, continuam os ataques a Molière, moderados, contudo, pelo 
reconhecimento do talento do ilustre comediógrafo:« (...) Voilà le modèle qu'ont suivi Regnard et Dancourt, et il 
falloit attaquer le mal dans sa source.Le Sicilien, ou F Amour Peintre; Y Amour Médecm; le Médecin malgré lui, 
et d'autres Pieces d'intrigue, en ont fait éclore ensuite une multitude de semblables, où les pères, les Tuteurs, etc. 
sont toujours trompés par des valets mtriguans; ce sera, si l'on veut, le comique de Térence, mais ce n'est pas 
assurément un comique moraLNous sommes entièrement de l'avis de l'Auteur, sur ce qu'd dit des Femmes 
Sçavantes et du tort qu'a eu Molière de donner à Trissotin pour personnage contrastant, un homme de Cour et 
non pas un homme de Lettres, et d'avoir livré ces derniers au ridicule, sans restriction et sans contre-poids.Avec 
autant de talent que Molière, on auroit pu donner un grand ridicule à un Poete qui sacrifie amsi la Littérature 
entières au désir de passer pour Ecrivain de bon ton et pour homme de Cour. (...) » 

(80) Idem, «THEATRE MORAL...», pp. 50-54. 

(81) Idem, «Discours sur cette question: SI LE SIECLE D'AUGUSTE DOIT ETRE PRÉFÉRÉ A CELUI DE 
LOUIS XIV RELATIVEMENT AUX LETTRES ET AUX SCIENCES.Par M.le comte d'Albon, de la plupart 
des académies de l'Europe.In 80 de 66 pages.A Paris, chez Moutard.1784, pp. 78- 91.Na página 83, o autor 
conclui que o século de Luís XIV é superior ao de Augusto «dans la tragédie, la comédie, la fable, l'histoire, la 
grammaire, la morale, la dialectique, la jurisprudence, les mathématiques, la traduction, la philologie» e 
acrescenta «qu'il a fourni des modèles dans l'opéra, l'éloquence de la chaire, la cantate, le roman, les pièces 
fugitives dont les écrivains du siècle d'Auguste n'ont point eu d'idée; qu'au siècle de Louis XIV les littérateurs 
se sont multipliés et partagés dans le monde pour y répandre le goût de la science (...) ». 

(82) Idem «Discours sur cette question....», p.86.Sobre Corneille o autor nota ainda, nesta mesma página: «( ) 

Son style est mâle, fort, véhément majestueux.Dans ses tableaux immuables, il peint l'homme avec tout 1 ec at 

de la grandeur; c'est là qu'on prend de l'énergie, qu'on s'élève au dessus de ses foiblesses jusqu'à l'héroisme.On 

lui reproche des inégalités, comme si le génie pouvoit toujours soutenir son vol, et que ses taches mêmes ne 

rendissent point ses beautés encore plus étincelantes! (...)» 

(83) Idem «Discours sur cette question...», p.88, onde se conclui:« (...) Si Racine n'est pas le plus grand de nos 

auteurs tragiques, il est sans contredit le premier de nos poetes.Les caractères de ses pieces sont trop uniformes, 

et les héros trop langoureux.L'amour a plusieurs tons: d doit soupirer dans la tragédie bien différemment que 

dans tout autre genre. (...) » 

^ „8QNp«ta TvSíHna o autor define os três dramaturgos 
(84) Idem, «Discours sur cette question...», p.89.Nesta página, o amor u 
comparativamente: « (...) Comédie élevoit l'âme; Racme l'attendrissoit; CrébiUon, le temble Crebdlon 

1-effraya.Le premier a quelque rapport avec Sophocle; le second ressemble à Eunpide; le troisième a les traits 

mâles d'Eschyle avec plus de régularité. (...)» 
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(85) Idem, «Discours sur cette question...», P90: « (...) Du mélange de ces trots mameres, Vofcure.s en e* 
fonné une qui, sans le rendre étranger à ces grands hommes, le rend caen entrèrent deux.Subhme dans BRUTUS 
et LA MORT DE CÉSARtendre dans ZAIRE, ternble dans MAHOMET, compatissant et humarn dans 
ALZIRE, snnple et naturel dans MÉROPE, il maîtnse, d émeut, ri épouvante.Ses vers J01gnent au mente de la 
correction celui de la douceur, des graces, de la noblesse et de l'harmonie. (...) ». 

(86) g^ORTUGUEZ, FEVEREIRO 10, 1815, «FRANÇA», PP. 365 369.0s comentários sobre o sucedido 

aquando do enterro da actriz, em Paris, podemse 1er pp. 367 369. 

(87) Idem, «FRANÇA», p.368. 

(88) Idem «FRANÇA», p.369.Este excerto é retirado do poema dedicado «Ao meu amigo J.L.», pp. 114115.0 

«.neliMo'.dxoma de Racine» é contraposto à «língua de Camões», no mesmo poema.A rabnea de teatro aqm 

referma encontrase entre as paginas 77 e 91.A introdução, «O Toucador dedreado As Senhoras portuguesas», 

apresentase da página 23 à página 28. 

(89, ç  T O U i ^ D Œ U ^ ^ L Í S b ° a ' P O r t U g á l Í a E d Í t ° r a ' ra e d ' ( " 1S 

em 1822), 

(90, O CHRON1STA, >P I, «PARTE LITTERARIA.,, / «LITERATURA ESTRANGEIRA» / « t a * * 
\uLura esteira. - Influía delia m Portai, * * * — • * * — ■ • " « * * « * » ■ " " 
i„flae„cia,. pp.1517:,, (...) O — , 0 excessivo * fmqueza proprra, e o s e — o tambnn e — U 
r c ç , albeia gero» .al desantmação e abatimento nos espuitos, que se foi l e v a n t pouco a pouco, e a fina. 
prevaleceu. quasi COMO opmião recebida, que nem o ingenfio ne» a fingua português eram capazes de nada 
produzti ou créa,,..) Garcâo, Diniz, . Francis» Manei luctaram confia este mal; porém não o venceram. <...)>, 

(90 IDEM N" I «PARTE LITTERARIA E SClEHTmc* < UCÇÕES De poesia e de liiiera.ura a u.na jovem 
L L » , da pagma .09 ã pagnta . .5.Na pagma . ,0 , o redactor observa: « Ia sabes quem são éstas nove 
L u s ; o def i ldo lan te da senstve! (. em nom, Demousfier> ,'asa fez confiecor.Asmu^as « *  » < ^ 
artes presidem ãs obras do mgenbo. e conduzem os pandes bomens ã imoriabdade. <...»,Na «Uçao .1» o 
I c , r acresconta . nas paginas .5< e ,55, «Traze um smrrso arfave, / Da ma doce Emfiia , Toma com eUe 
amavei / O tosco sr,l„ meu. / Mats finda que eila, mais genfil que Enufia. / Mais finda que efia, mats genfil que 

Emiha.». 

(92) Idem, n VII, Lição III, ^Poesia. 2'Sua anuidade. 3'Divisões dos géneros de poesia», PP. 176 180. 

(93) Idem. n» VII, Ução III, p. . 80: «(...) Não fia cousa mats para nr do que ver uma JOvem dam, de Paris toda 
entusiasmada com , descnpcão dum castello go.fi.co, ou dum sifio romanesco, tncantada das grossenas do 
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Othello inglez, ou das chalaças sensabores dos creados sentimentaes dos sentimentalissimos drammas 

Kotzebue !(...)» 

(94) Idem, n° II, «Parte Litteraria e Scientifica. ILitteratura Alemã e Franceza», p. 28. 

(95) Idem, n° V, «França», p.l 16. 

(96) Idem, n° X, «Litterautra Estrangeira- Comedias Históricas.», pp. 224-225. 

(97) Idem, n° XIX, pp. 134-142. 
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v m . CONCLUSÃO 



Não tu és da cidade aventureira 
da cidade onde o amor encontra as suas ruas 

e o cemitério ardente 

da sua morte 
tu és da cidade onde vives por um fio 

de puro acaso 
onde morres ou vives não de asfixia 
mas às mãos de uma aventura de um comércio puro 

sem a moeda falsa do bem e do mal. 

O quadro compósito da gradual penetração do teatro francês no Portugal do século 

XVIII evidencia um inicial movimento aristocrático que se vai alargando dificilmente a uma 

nova esfera burguesa, ávida de uma expressão socialmente transformadora e 

promocionaLConvivendo com um castelhanismo dramático que se prolonga no tempo e 

conta com um público variado, ainda com o gosto popular do auto vicentino, a luxuosa e 

arrebatadora ópera italiana, a síntese dramática e recepcionai, praticável do teatro de 

bonifrates, este inovador filão dramático não só ia implementando o padrão neoclássico 

francês na nossa persistente sobrevivência barroca, e não sem contradições, como dava voz 

ao desencantado e combativo elemento cosmopolita português.Portanto, defender LeOd de 

Corneille contra o casficismo do Marquês de Valença esteve longe de ser um pormenor 

dramático ateado por um antigo estudante em Pans, porquanto desencadeou uma dinâmica 

de progressão estranhada que não cessará de querer modermzar Portugal através de uma 

vasta biblioteca francesa, constantemente ameaçada. 

Se é verdade que não era preciso ser viajado para escrever a tristeza lusitana, apagada 

e vil o certo é que esta parece só tomar uma particular e perigosa feição inconfonnista, com 

consequência, muito para além da amargura cansada de Nicolau Tolentino, quando se 
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alimenta de horizontes estrangeiros já transformados cuja importância exemplar se define na 
exacta proporção da sua censura, dentro do contexto social e político português.Com efeito, 
se a moldura estético-cultural da Real Mesa Censória favorece a boa regra dramática à 
francesa e o português de bom quilate nas versões dramáticas aprovadas, não deixa, contudo, 
e em sintonia com o reducionismo mutiladordos autores franceses proibidos, de matar à 
nascença belas f tielidades de uma França moralmente ambígua, quando não abertamente 
deísta ou libertina, politicamente interrogativa ( se não revolucionada, confirmando a pólvora 
de tantas germinações) para promover laides infidèles, pobres de tão oportunas na directa, 
por isso tão vigiada, contaminação das plateias cada vez mais vastas. 

Afigura-se, porém, inegável que, mesmo se a contenção do pecado francês se faz em 
nome de um conservadorismo nacionalista, saudoso da antiga virtude lusíada e do 
(interrompido génio vicentino e de António Ferreira, os principais agentes da divulgação 

dramática francesa têm em vista a dignificação de um teatro português, que ao contrário da 
alienação denunciada, muito tinha a ganhar com a grandeza de Molière, Racine, Voltaire e 
outros. 

Deste modo, Correia Garção lamenta, em 1766, que não tenha chegado ainda a hora 
«de lançar do teatro alheias Musas / De restaurar a cena portuguesa», depois de duas das 
suas Dissertações arcádicas de 1757 constituírem um assinalável esforço de relacionar o 
teatro nacional com preceitos e elevadas realizações do teatro francês, por sem se lhes referir 
explicitamente e de forma muito escolar.Em O Teatro Novo, Jofre só gosta de teatro 
musicado, Braz não suporta uma tragédia regular, Arnaldo prefere os efeitos barrocos e Inigo 
fornece confusas nacionalizações de Metastásio.A perplexidade do emigrante Artur que se 
recusa a aceitar que Portugal evoluiu durante a sua ausência no Brasil justifica-se pela 
negativa, já que a reprovação de uma reforma teatral por parte do público só confirma uma 
estagnação sócio-cultural.O D.Thaddeo de O Falso Heroísmo reflecte, na pena de Cruz e 
Silva, a mesma obstinação do passado e da prosápia nobiliárquica contra a universal natureza 
de Lúcio, já depois de extinta a Arcádia Lusitana. 

O capital francês de novas ideias dramáticas viria a educar o público exigido pela 
produção dramática de Manuel de Figueiredc , teoricamente salvadora do teatro nacional, 
mas sem expressão cénica.Censurando o vício ( muito parisiense), o exagero, as traduções de 
má qualidade, maioritárias, mas também as regras absolutas que só servem os criadores 
medíocres, Manuel de Figueiredo salvaguarda a castidade dos bons costumes nacionais, intui 
as poéticas francesas antes de as 1er, acusa os detractores de se não terem com os matizes da 
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comédie larmoyante e da tragédie bourgeoise, adiando a sua dramaturgia, quando não cede 

ao gosto fácil.Igual a Molière na corajosa caricatura do ridículo e no injusto enxovalho da 

crítica, solidário com o talento maltratado de Corneille, espantoso na irregularidade 

inimitável, despromove, no entanto, Racine por ele ter efeminado de tanto amor o teatro 

clássico francês, para a seguir exprimir a maior admiração por esse génio de segunda ordem, 

no seu entender, mas rico de potencialidades, apesar de retirar dignidade aos seus 

príncipes.No fundo, defeituosos como ele próprio, e sobretudo aplaudidos nas suas criações 

menores, estes dramaturgos souberam erigir um notável monumento dramático, ao contrário 

dos autores portugueses geralmente incapazes de peças regulares, é verdade, mas antes de 

mais gravosamente demolidos pela crítica e pelas plateias.Confiante numa inteligência 

internacional da língua portuguesa, Figueiredo traduz Corneille, Molière, Quinault e Regnard 

com o mesmo intuito moralizador e didáctico do seu vasto Teatro. Ao pretender corrigir nos 

fundamentos, como nos costumes, estas obras-primas do teatro francês, o infeliz criador, 

muito louvado pela Real Mesa Censória, define um quadro social português de mulheres 

campeãs da culpa, instigadoras das fraquezas dos heróis, de amores imperfeitos bem ao 

contrário de Pedro e Inês, de sabichonas votadas a um ridículo que, longe de exprimir tão só 

o horror por certa arrogância feminina da Préciosité, divorcia definitivamente a mulher da 

esfera intelectual, tudo sob o efeito pastel de um eufemismo pouco inocente. 

Não foi certamente a inocência nacional que desterrou Filinto Elísio para que este aí 

sentisse ainda mais a necessidade de um Molière português, retratista morigerador das nossas 

Philamintas, elevado artesão de uma língua pura.Prenunciando igua^Jmente o Romantismo no 

apreço introspectivo por La Fontaine, Francisco Manuel traduz correcta e pesadamente 

Racine, La Harpe, Jean-Baptiste Rousseau, Longepierre, como se de originais clássicos 

portugueses se tratasse, não fosse tão duro o seu verso.Com a comédia de Rousseau satiriza 

as sonsas portuguesas, incapazes das audácias saudáveis de Agnès em L'Ecole des Femmes, 

num tempo em que as mulheres deverão escolher os maridos, superando a antiga autoridade 

paterna. 

Raivoso contra uma aviltante invasão dramática francesa, José Agostinho de Macedo 

suspira pela regularidade dos clássicos, antepassados de Boileau, num país em que os bons 

tradutores degeneram em «abrilhantadores da Scena», adaptando ao gosto português o pior 

teatro francês. Sensível à perplexidade estética do seu tempo hesitante entre o cumprimento 

pouco inspirado da regra e a inovação radicalmente alheada da Razão e da verosimilhança, 

não sem esbater o brilho de Corneille, Racine ou Voltaire, para logo a seguir os fazer 
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vencedores do próprio «Cothurno Grego», o Padre Lagosta foi também um dramaturgo 
falhado, imitação reles de Voltaire, bom tradutor e sobretudo Tartufo sórdido da conturbada 

história política nacional. 
Verdadeiro Candide evoluindo neste «Reino da Estupidez», José Anastácio da Cunha 

elege Racine e sobretudo Voltaire, a par de um novo filão anglo-germânico, não só para 
introduzir, traduzindo, cadências mais naturais no lirismo português, mas sobretudo para 
fazer passar uma mensagem de libertação em relação aos Mafomas das tiranias religiosas e 
pohticas.Penitenciado por recusar o fanatismo, em pleno reinado mariano e em nome de 
Arouet e de Rousseau, o brilhante professor coimbrão de geometria, isolado pela 
mediocridade da borla e do capelo, escreve o seu desencanto em língua francesa.Forma subtil 
por excelência de exílio na sua própria terra, as Notícias T iterarias de Portugal exprimem 
ainda o paradoxo estrangeirado de quem procura na alteridade uma imagem consolada e 

melhorada de Portugal. 
Vítima da faceta também paradoxal da ilustração pombalina, D.Leonor de Almeida 

alimentou o seu orgulho, a sua inteligência e a ociosidade do cativeiro com muito teatro 
francês de Corneille, Racine ou Voltaire que Ha e representava com sua irmã 
Maria.Consciente de que «os ignorantes da nossa terra» sustentavam o luxo duvidoso de 
Zamperini, rogava a Voltaire que interviesse a favor da sua inocência, já que não tivera «le 
bonheur de naître en France».Pedindo autorização a seu pai para 1er Rousseau, Arouet e 
outros enciclopedistas, a Marquesa de Alorna vai sempre preferir os clássicos franceses, não 
deixando, no entanto, de censurar Racine por pintar heróis pouco exemplares e de se abrir 
com Madame de Staël à poesia alemã.Constante no seu conservadorismo, D.Leonor nunca 
hesitou em recusar, primeiro, a tirania do Marquês, resistindo, depois, à asfixia mariana, para 
admirar a liberdade e grandiosidade artística que o estrangeiro oferecia à futura esposa de um 

conde alemão. 
Pelo contrario, Bocage cantava precisamente a Revolução Francesa, não sem chorar a 

gentil rainha Maria Antonieta, e as suas traduções dramáticas francesas, frutos de arrojada 
juventude, mcriminaram-no junto da Inquisição. F.ri ci a. ou a Vestal há-de, a partir de um 
original de Dubois-Fontanelle, enervar plateias ávidas de sentimentos extremos de amor e de 
morte, acrescentando suspense e paixão à maior sobriedade francesa, não sem semear a 
rebelião feminina, saturada da sua antiga escravatura.Politicamente prudente, vai, ainda 
assim, combater, nesta versão como na de Euphémie de D'Arnaud, o fanatismo religioso 
sempre acrescentando flores e palpitações ao polémico original francês.Se Bocage mais não 
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fez do que sustentar a voga dramática francesa em Portugal, nacionalizando-a no tal sentido 

negativo de quem correspondia a um público grosseiro, aprendeu realmente, ele também, 

com quem sabia, mesmo quando essa perigosa sabedoria o levava longe demais, num tempo 

impróprio e sem a expressão estética necessária. 
Inconformado com essa estesia das plateias portuguesas e valorizando sobretudo uma 

criação dramática nacional, urgente para desenvolver uma civilização, o jovem Almeida 
Garrett forma-se num diálogo internacional de dramaturgos, nem sempre confessado, 
essencialmente fazendo frutificar a forte impressão de leituras, algumas delas de exílios, e 
reminiscências quase infantis.Num processo gradual de autonomização criadora, Racine ou 
Voltaire, para além de outros nomes do novo universo anglo-germânico que o tendiam a 
libertar, hão-de garantir certa estabilidade neoclássica não só no dealbar do Romantismo, em 
PortugaLAo comparar António Ferreira com Racine para valorizar o clássico português, o 
fundador do Teatro Nacional visa, por um lado, superar cada vez mais a influência, a priori 
alienante, dos ilustres dramaturgos franceses para, por outro, consubstanciar a sua grandeza e 
os seus ensinamentos numa produção portuguesa de qualidade.No mesmo sentido, o poeta 
Francisco Dias Gomes já há muito estabelecera esta mesma comparação de superioridade 
para destacar o autor da Castro e com ele um orgulho português, diluído numa realidade 
lânguida, sem gosto, de língua maltratada.Se Voltaire ensinou a este seu adorador os versos 
fatais contra o fanatismo, explicitando a vocação política desta presença dramática, Corneille, 
Racine, Boileau, Molière e La Fontaine mostram-nos o caminho com que deram «à Poesia 
Franceza a majestade, interesse e elegância em grão tão superior (...) ». 

Também no plano específico da teorização dramática, tão setecentista, Francisco José 
Freire actualiza, em 1748, a doutrina dos clássicos, dando conta de imprescindíveis leituras 
francesas de Le Bossu e Père Rapin mas para evidenciar a superioridade de Virgílio em 
relação a Racine, introduzindo já a censura dos exageros barrocos e a crítica de muito teatro 
francês moderno.Assim, a França passou a desviar os heróis trágicos da glória para a paixão 
efeminada, contra a vontade de Boileau que acusa igualmente Molière de «rendre le vice 
aimable» para agradar à plebe e rnanifestar «amor à liberdade mundana».Autêntica escola de 
libertinagem, a criação de Jean-Baptiste Poquelin ocultaria o tal «refinado veneno», 
patenteado por Bossuet, e de que o teatro português se devia afastar.Em 1765, Pedro José da 
Fonseca, professor régio de Retórica, citando Dacier, Le Bossu, Rapin e Fénelon, valoriza a 
ordem, a regularidade, a sujeição do génio aos preceitos e a finalidade moralizante, sem 
ambiguidades, de toda a criação.Corneille, no seu entender, é hábil na construção dramática, 
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mas desrespeita a semelhança de costumes como Racine, a conveniência de lugar e não evita 

longos discursos inúteis, nem deixa de precipitar os incidentes..., acabando por ser um autor 

irregular. Defensor da comédia em verso, como as melhores que a França ofereceu, Fonseca 

obriga-a a um final feliz, sem a amargura de Le Misanthrope, e sublinha a necessidade de a 

comédia corresponder a circunstâncias nacionais para ser compreendida.Sem a ênfase de 

Freire, não deixa, porém, de censurar Molière pelas «extremidades viciosas» das suas 

personagens. 
Seguindo D'Aubignac e Le Bossu para sacrificar a Homero e não a Heródoto, como 

Garrett, Brandão Ivo defende a invenção, por vezes mais verosímil do que a verdade 
histórica, e os grandes efeit os em cena, incluindo o sangue, ao contrário do que Corneille 
ridiculamente praticou, e apesar das suas próprias reservas quanto a este preceito. A 
autoridade complementar de Brumoy, do Abade Vatry, de D^Olivet, contrasta, por fim, com 
a realidade medíocre da prática dramática em Portugal e que Mégara, com a sua Dissertação, 
visaria enriquecer.Luís António de Araújo vem também lamentar que o teatro português viva 
de perversas traduções estrangeiras, quando afinal é possível haver um teatro de «nobres 
sentimentos».Se Molière oferece «grosseiros equívocos», Corneille, Racine e Crébillon 
ensinam a glória vencedora sobre o sentimento, porquanto, desde logo, «o Século de Luís 
XIV não cede em nada ao de Alexandre», na grandeza do autor de Le_ÇJd, no triunfo de 
Molière e na ternura do criador de Phèdre.Elogiando largamente a controversa tagicomédia 
de Pierre Corneille e lamentando a pobreza teatral portuguesa do seu tempo, Araújo 
considera, nesta obra que é eloquentemente uma tradução de uma obra francesa, que o génio 
deste dramaturgo supera a correcção de Boileau.Ao traduzir a AthaHe, Cândido Lusitano 
apresenta didacticamente, em 1783, a mestria de Racine contra todas as infundamentadas 
críticas e baseando-se em diversos autores franceses.Rigoroso tradutor, Freire comove-se, na 
intimidade marginal das notas, perante tão admirável criador, hábil na técnica perfeita, subtil 
no retrato das emoções distintas, delicado nos coros quase santos, afigurando-se, portanto, 
imprescindível para «formar o bom gosto» trágico em Portugal. Francisco Lourenço 
Roussado remata o século XVIII com um assinalável esforço de valorização do teatro, 
contrariando toda uma tradição repressiva de tal inferno e vícios, para salientar as virtudes 
educativas, religiosas e políticas dessa «Escola do Povo», se devidamente vigiada. 

Em suma, será lícito concluir que, à medida que se evolui no século, menos se 

evidencia o perigo moral do teatro, acabando até por rnilitantemente se argumentar em sua 

defesa, utilizando-se os argumentos didácticos e moralizantes de sempre, de acordo com o 
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exemplo francês.Esta legitimação gradual, que parte do negativismo molieresco de Francisco 
José Freire, passa pelo estabelecimento da regra para quase concomitantemente a 
secundarizar a favor do génio mais livre, sempre em função do progresso do teatro em 
Portugal, reconhecidamente pobre nos textos, nas traduções e nos actores, sobretudo quando 
o paradigma é o da majestade dramática francesa.Afinal, os ilustres dramaturgos de França 
conheciam bem a preceptística, mas notabilizaram-se sobretudo por a infringir 
magistralmente, dignificando o teatro e o seu país: Molière ficou sendo uma referência 
universal, apesar das críticas de Boileau que pouco contaram no destino literário. 

Os periódicos nacionais e estrangeiros que circularam, em Portugal, entre os anos 
sessenta do século XVm e os anos vinte do século XDC, procuravam justamente também 
relacionar Portugal com as nações mais cultas, no sentido de fomentar a prosperidade e 
inteligência desses exemplos.Na verdade, a divulgação do teatro francês clássico e 
setecentista dinamizou este intuito enciclopedista que, através do elogio do elevado 
Corneille, do edificador Molière, do finíssimo Racine, do vasto Voltaire, insuperável, 
ilustrava uma burguesia que se ia fortalecendo até intervir definitivamente no nosso 
Oitocentismo.Entretanto, só por exotismo é que os viajantes estrangeiros, geralmente 
requintados e cultos, visitavam um país excluído do tradicional Grand Tour para 
constatarem, apesar da compreensível sobranceria, na sua generalidade convergente, o 
fascínio, sobretudo a barbárie de um teatro ridículo de grosseria, homens em papéis 
femininos, danças obscenas, público deseducado, maus actores, aristocracia inculta, 
religiosidade desabrida e luxo operático que só sublinhava o global subdesenvolvimento.Se 
Almeida Garrett vem a desejar implementar um teatro português que se aproxime dos que 
existem em Inglaterra ou em França, aspirando à sua civilização, só confirma a verdade deste 
desfasamento tão angustiante para certo nacionalismo redu.;tor. 

«À peuple nouveau, art nouveau», clamava o autor de O Frei Luís de Sousa com 
Victor Hugo que, para além de mais, exigia a morte das «vieilles règles de d'Aubignac» com 
as «vieilles coutumes de Cujas» (2).Verdadeira interrogação histórico-política, ou melhor, 
simbólico-patriótica, como precisa Eduardo Lourenço, esta geometria trágica suspende a 
identidade hesitante, frágil de Portugal sobre o «Ninguém» do Romeiro (3). Como lembra 
A.Owen Aldridge, em Voltaire and the Century of Light «the essence of the Enlightenment 
consists in both doing and writing» e muito do nosso Oitocentismo escreveu para fazer, 
procurando concretizar o projecto humanitário, tolerante e livre das Luzes (4). O aluno da 
França pouco crítico, na poesia do Abade de Jazente, condecorado e ridículo, ou «o país azul 
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do desterro lilaz», na expressão de António José Saraiva, procura, cria, funda no sentido do 

verso hugoliano de que «ce que Paris trouve est trouvé par le monde», «cidade aventureira», 

de «Touragan de Tame » lamartiniano (5). 

Deslumbrado e tosco, vital e combatido, o teatro português - com Almeida Garrett no 

seu coração desapercebido e fundamental (6)- abraça a Comédie Française, mesmo outros 

palcos de Paris, estantes inteiras de cenários imaginados, cresce com as suas grandezas, 

quase se encontra, vai-se perdendo sempre no rio das suas futilidades. Havia que inventar 

primeiro Portugal, por uma vez sem o sacrifício da inteligência. 
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NOTAS: 

(1) O'NEILL, Alexandre, Poesias Completas 1951 / 1983. Lisboa, Imprensa Nacional, 1984, «Um Adeus 

Português», p.64. 

(2) primeiro prefácio de Hernâni, datado de 9 de Março de 1830, apud VAN TJEGHEM, Le Mouvement 

Romantique, Paris, Librairie Vuibert, 1986, p. 181: 

«(...)... Nous voilà sortis de la vieille forme sociale; comment ne sortirions-

- nous pas de la vieille forme poétique? A peuple nouveau, art nouveau. (...) » 

HUGO, Victor, Hernâni, Paris, Flammarion, 1968, «Préface», s.p.: 
«(...) Maintenant vienne le poète! H y a un public.Et cette liberté, le public la 

veut telle qu'elle doit être, se conciliant avec l'ordre dans l'État, avec l'art 
dans la littérature.La liberté a une sagesse qui lui est propre, et sans laquel
le elle n'est pas complète.Que les vieilles règles de d'Aubignac meurent 
avec les vieilles coutumes de Cujas, cela est bien. » 

Ver também HUGO, Victor, Cromwell, Paris, FlammariorL 1968, «Introduction», pp. 63-64: 
« (...) Le temps est venu, et il serait étrange qu'à cette époque, la liberté, 
comme la lumière, pénétrât partout, excepté dans ce qu'il ya de plus na-
tivement libre au monde, les choses de la pensée.Mettons le marteau dans 
les théories, les poétiques et les systèmes. (...) » 

Se é verdade que a presença dramática francesa não só se mantém como cresce ao longo do século 
XLX, as conclusões desta tese respeitam precisamente aos limites cronológicos definidos nesta investigação. 
Trabalhos futuros aprofundarão outras cronologias e poderão avaliar rupturas, continuidades e especificidades 
epocais. 

(3) LOURENÇO, Eduardo. Labirinto da Saudade. Lisboa, D.Quixote, 1978, p.92: 
«(...) É ao passado e no passado - mas por causa do presente, como Her
culano - que o cidadão, o autor, o combatente liberal e patriota Almeida 
Garrett dirige a interrogação, ao mesmo tempo pessoal e transpessoal: que 
ser é o meu, se a pátria a que pertenço não está segura de possuir e ter o 

seu? ». 
A obra de José Mattoso, A Identidade Nacional. Lisboa, Gradiva, 1998, considera a lentidão do próprio 

processo de eclosão da consciência nacional e o carácter tardio da sua expressão popular para concluir que «o 
que cria e su^enta a identidade portuguesa é, de facto, o Estado», pp.82-83. Afiguram-se igualmente 
fundamentais em vista da compreensão de uma identidade dramática portuguesa as páginas 20-21 deste notável 
estudo em que se reflecte sobre a própria emergência histórica de uma identidade nacional: 

« (...) As Guerras Liberais, por sua vez, opuseram os portugueses uns con
tra os outros, mas o facto de ambos lutarem por um poder único sobre to
do o País mostrava bem que os seus combates não eram territoriais mas i-
deológicos.Por outro lado, os numerosos exilados liberais em contacto com 
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outras nações sonhavam trazer para a sua pátria as instituições liberais e 
defendiam-nas em nome de um patriotismo cujo valor consideram indiscu-
tfveLAs suas ideias não eram partilhadas por todos os portugueses, mas o 
seu triunfo contribuiu para difundir o ideal nacional como um vínculo que 
devia unir todos os portugueses independentemente da sua ligação com qual
quer poder instituído. O conceito romântico de «espírito do povo» ( Volks-
geist) difundiu-se então entre os intelectuais burgueses como espécie de do-
gma.Embora não se possa admitir facilmente que tais ideias fossem partilha
das pela maior parte da população, tem de se considerar que a sua influência 
foi enorme nos sectores mais influentes da sociedade.Todavia, a generalização 
da consciência da identidade nacional pela totalidade da população portuguesa 
não se pode presumir como um facto antes da difusão de fenómenos caracterís
ticos do fim do século XIX (...)» 

A evidente moldura histórico-cultural desta tese, apesar de algumas aflorações da dimensão 
representativa do teatro francês em Portugal ( orientadas sempre para uma sociologia da recepção ), dispensa um 
desenvolvimento teatrológico de pura e seca teoria, extrínseca à nossa leitura. A história das representações 
poderá fazer-se num outro momento investigativo, e já construída sobre este geral enquadramento ideológico e 
literário. 

(4) ALDRTDGE, AOwen, Voltnire and the Century of Light. Princeton and London, Princeton University 

Press, 1975, p.413: 

Voltaire would have approved of this estimate of his career, for in 
comparing himself with his greatest rival in French literature he had 
proudly observed that he wrote to act whereas Rousseau wrote only to 
write.The essence of the Enlightenment consists in both doing and 
writing, and in both areas Voltaire has substantial claims to be considered 
the greatest exponent of this philosophical and humanitarian movement of 
the eighteenth century.The glory of the Enlightenment is inseparable from 
the ideology, the wit, and the humanity of Voltaire. (...) » 

(5) ABADE DE JAZENTE, Poesias, Lisboa, Imprensa Nacional, 1986, p.45: 
« Frequente-se o Teatro muito embora, 

As nobres assembleias, o passeio, 
O baile, o jogo, e todo o mais recreio, 
Que faz a Portugal tão culto agora. 

Dele se lance o barbarismo fora, 
Resto infeliz do mauritano freio; 
E devamos à França aquele asseio 
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Que tanto os seus alunos condecora. 

Se a moda o quer assim, cale a censura, 
Em quanto o Petimetre, e a Dama bela 
Dança com gala; e canta com doçura: 

Que o que se diz por aí de uma janela, 
De um caso sucedido em noute escura, 
E de outras cousas mais, é bagatela. » 

SARAIVA, António José, Para a História da Cultura em Portugal Lisboa, Bertrand, 1979, 4aed, vol.n, 

«Sociologia da Literatura Portuguesa», p.7: 
« (...) E como pode esperar-se uma literatura nacional se o escritor está insulado 
no seu próprio país? Quando vive numa estufa convencional de temas importados, 
estilizados, literatificados - no país lilaz do desterro azul ? (...) » 

Paris en poésie. Paris, folio, 1981, Alphonse de Lamartine- p. 19; Victor Hugo - p.22. 

(6) BRAGA, Teófilo, História do Teatro Português. Afomédia Clássica e as Tragicomédias. séc.XVI eJÇVJL 

Porto, Imprensa Portuguesa Ed., 1870, p. VIII: 
« (...) Pobre e constantemente combatido, em tudo se conhece que o teatro por

tuguês foi sempre a forma vital da nossa literatura (...).» 
Por outro lado, Andrée Crabbé Rocha, em Présence et Absence du théâtre portugais, Lisbonne, 1953, remata 

a sua conferência considerando que a História do Teatro Português se limito ao «Enfer des bonnes intentions», 

p.30. 
Agustina Bessa-Luís, na sua recentíssima criação dramática, Garrett o eremita do Chiado, Lisboa, 

Guimarães Editores, 19J8, põe justamente na «voz de Garrett» o lamento por uma dignidade nacional 
desperdiçada, como a sua inteligência, ao mesmo tempo que refere toda uma vida teatral que se esbanja nas 
beneficièncias da Emília das Neves ( Acto II, pp.81 -82): 

« Esto pobre terra já não é senão um pedaço de terra como qualquer outra, uma pro
víncia para um reino. Reino, nação, país, não toma a ser. Não se iludam. Acabou, e 
acabou às vossas mãos. E se o fizesse a ambição, este desbarato final era ao menos um 
nobre motivo. Mas não; íè-lo a cobiça, a vulgar e sórdida cobiça. Tanto gastar, tanto 
desperdiçar, tanto entesourar de uns, tanto jogar de outros, aqui nos trouxeram. Portu
gal está pobre, desanimado, sem fé e, na frase da Escritura, sem pão, nem palavra.... 
(Aplausos, muitas vozes, protestos, escândalo no Parlamento. Herculano está pen
sativo, enxuga o suor da testa não dá ouvidos a ninguém. ) » 
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