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"Não se deve falar profundamente do que é iriiportante" 

Agustina Bessa-Luis' 

A José Manuel Mal-tins 

Acerca da comunicação na con~édia de Molière, Olivier Bloch 

centra-se na incomunicabilidade2, enquanto recurso por excelência 

de comicidade na obra do Terêncio francês: descontinuidade entre 

actos e gestos, paradigma fársico, desordem na expressão do pen- 

samento, fortuna intemporal do absurdo, desfasamento geracional, 

' Agustina Uessa-Luís, Afoi-isnzos, Lisboa, G~iiinaràes Editores, 1988, p. 5. 
Olivier Bloch, Molière, Conzédie et Philosophie: la coinnzunicatio?z eiz question. 

Artigo gentilmente cedido pelo seu autor. A um dado momento, Bloch considera: 



de linguagens claramente estratificadas ou de automatismos verbais 

de ordem profissional reflectindo um fundo desencontro l-iumano de 

valores fragilizam os limites entre o cómico e o trágico, interrogados, 

ainda, no feliz desenlace da convenção que a ironia reescreve. Subjaz 

a esta perspectiva a reconsideração do sentido de outras fronteiras, 

nomeadamente do literário e do dito propriamente filosófico, confor- 

150 me o autor de Molière/ PhilosophiQ  desenvolve^^, de subgéneros que 

a obra reúne em sincretismo irredutível a qualquer esquema critico, 

sempre prisioneiro de previsíveis juizos de valor. 

O acto teórico de reconhecimento de filosofemas que interpe- 

lam, no tecido textual de Molière, os tratados cartesianos, como o 

nascimento do próprio ocasionalismo que inspirará a doutrina de 

Malebranclie, aproximando territórios separados no conforto da eru- 

dição, permitirá acolher a afinal anunciada gravidade da criação de 

António José da Silva que a crítica vem consagrando no significado 

de uma génese clássica e de uma fortuna europeia dos bonecos: 

C...) On peut par Ia prise en consiclération de ces figures récur- 

rentes de I'incon~n~unicabilité saisir ia fragilité de la barrière qui sépare 

le comique du traçique, comme en téinoignent chez Molière des pièces 

coinme Le Misaizthrope, ou Georges Dandin, (...I 

Idein, MoliP~e/Pbilosophie, Paris, Albin Michel, 2000: 

(...) "Littérature et pliilosopliie" en est une autre, non moins 

traditionnelle, sous laquelle on ne peut manque de ranger Ia relation 

qu'établit entre Molière et Gassencli le téinoignage de Grimarest; et i1 

falir I~ien dire que ce genre de rappoit, en France clu inoins, n'a pas 

to~ijours bonne presse, ni ele Ia part cle "pliilosoplies" qui redoutent le 

bavarclage ou disent le reclouter, ni clu c6té ele "littél.aires", porter 2 y 

flairer I'ainorce ele consiclérations fumeuses. (...I 



As Zhgiinzas do I-iso enz Alztóizio José da Silva 

(. . .> 
Esta coinica harmonia 
Passatempo é douto e grave; 
(. . .I4 

Sinal que a captatio be~zevolenti~ inicial quase dissolve na 

reafirmada modéstia de uni autor, só de certo modo anonimamente 

publicado ao longo do século XVIII, arredando-se dos "encômios 

relevantes" dedicados a "engenlios maiores" para se recompensar nos 

aplausos inferiores, não sem dialecticamente se reclamar de Apolo 

a quem deve "Idéias, facúndia e arte" servidas por "Honesta, alegre 

e suave/ Divertida a melodia". De resto, a "Dedicatória à mui nobre 

senhora Pecúnia Argentina", inclusa na primeira edição das Guerras 

do alecrim e manjerona e ligeiramente modificada na publicação 

de Francisco Luís Ameno, assim coino "Ao Leitor Apaixonado", 

prólogo iinpresso pela primeira vez, em 1744, parecem exprimir, por 

vontade própria do seu autor, inuito mais do que a repugnância pelo 

n~ercantilismo nacional deslumbrado pelo ouro brasileiro ou o mero 

exercício de retórica sobre a inediania do comediógrafo limitado à 

"alrila do arame no corpo da cortiça". Com efeito, tal poderá produzir o 

efeito inverso, no sublinhado de uma elevação e de uma profundidade 

que a gargalhada fácil de gracioso e a iniperfeição da madeira mal 

devem esconder: o primeiro distingue fundamentalmente discrição 

de ignorância, sorriso de riso, bonifrates de actores para assumir que 

o dinheiro abole estes contrastes tudo dourando pelo melhor dos 

"ntrodução, seleção e notas de Paulo Roberto Pereira, As conzédias de Alz- 

Iótzio José da Silva, São I'aulo, Martins Editora, 2007, p. 75. Trata-se de dois versos 

retirados das "Décimas", duas estrofes que forrnam urn acróstico de António José da 

Silva, revelado por Inocêncio Francisco da Silva, ern 1858. Na verdade, Paulo Pereira 

destaca a circulação anónima desta obra ern folhas volantes de teatro de cordel e 

rigorosamente realça as peças identificadoras do dramaturgo. 



autores; o segundo reclama o destinatário infinitamente disponível, o 

único, que tal como a riqueza Pecúnia A~xentina, mas essencialmente 

de forma diversa, oposta, porque pelo discerniinento que liberta, 

poderá promover a singeleza desta escrita córilica 3 categoria de que 

o autor está consciente, até, ou sobretudo, na proclamação dos seus 

defeitos5. Ainda, a especulação sobre o anonimato do Judeu, para 

além de enfermar de contradição a ser muito ponderada, atérn-se ao 

desprestígio social desta arte que fundamenta estas considerações em 

tensão da parte do dramaturgo; por uin lado, aceita-se que António 

José se auto-identifica no acróstico incluso na opera omnia de 1744 e 

que Diogo Barbosa Machado, na Biblioteca Lusitana preparada muito 

antes da data de edição, 1741, o relaciona como criador do  Teatro 

j Idem, ibiclem, p. 71: "Dedicatória ã rnui nobre Senhora Pecúnia Argentina", 

de que destacaria: 

Apenas veio ao pensamento estamparem-se estas obras, quando 

com o mesmo projecto nasceu gêiiieo o clesejo de cleclicá-las a Vossa 

Senlioria, a quem de juro e lie~dade Ilie compete a glória cle protectora 

de semelhantes ações, pois sem a preciosa assistência de Vossa Senlioria 

nào liá discri~ão que iiào seja igno~incia. c...) 

Nas pp. 73 e 74 da inesina obra encontra-se "Ao Leitor Desapaixonado" de que 

sublinharíamos o seguinte, para além da só por si expressiva de e1evac;áo remissão 

para a Arte Poética, divulgada no século XVIII, em Portugal, por Cândido Lusitano: 

c...> 
E como os êmulos, por inimigos, os parciais, por afetos, e os 

ignorantes, por n(.scios, não sabe111 distinguir essas circunstâncias, e 

só tu, leitor clouto e desapaixonado, j~icliciosamente, refletindo no que 

leres e ouvires representar, formarás o conceito que merecem estas 

obras, que, para teu divertitiiento, se oferecem ao píiblico. 

c...> 

Esta clistinçáo, assim quase imperceptivelmente introduzida, entre leitor e público 

pode afigurar-se curiosa e será retomada mais adiante, de modo operativo. 



As Ihgrimas do riso em António José da Silva 

Co~nico Portuguez, nota-se os assinalados primícias poéticas e êxito 

de Os encantos de Medeia, mas, conclui-se, por outro lado, que a sua 

actividade teatral mal contou, porque quase não consta ..., no processo 

inquisitorial, justificando tal facto a concessão das sucessivas licenças 

necessárias, da parte tanto do Santo Ofício, como do Ordinário da 

Diocese, ainda do Desembargo do Paço, para publicação de um 

best-seller que não constituía, por consequência, nenhum ataque aos 15, - 
poderes constituZdoSb. Ora, o registo das declarações de frei Diogo 

Pantoja, mestre da Ordem de Santo Agostinho, junto da Inquisição, 

relacionando-os "por causa das composições que / Antonio José/" 

fazia no Bairro Alto, só por si reconhecia o dramaturgo no herege e 

o silêncio documental sobre a heresia só por si do teatro, antes da 

do seu teatro particularmente, torna-a eventualmente mais presente, 

na vontade de fazer culminar a sua condenação na razão maior, 

dispensando todas as outras, de judaísmo incontornável. Ainda 

algum conl~ecimento literário do século XVIII português recomenda- 

nos vigilância numa grande disponibilidade para abstrair de critérios 

nomeadamente autoriais bem posteriores, porquanto muita da 

circulação clandestina7 da produção anónima epocal deixava-se 

"Idem, ibidein, passim, precisamente a p. 56, onde se discorre sobre "A Ques- 

tão Autoral" até ao fim da p. j7. Paulo Robesto Pereira oferece o dificílimo trabalho 

de síntese e avaliação relativa da mais importante produção literária e crítica sobre 

António José da Silva, nesta sua inestimável ediçào. 

É muito relevante a obra mencionada de Alberto Dines, Vinculos de Fogo, I 

António Jos6 da Silva, O Judeu e outras histórias c h  I?zquisição em Po7tugal e no 

Bmsil, Projecto Cultural, Banco Safra, 1992, de que destacamos a ênfase sobre as 

introduções do autor, p. 23, e, na p. 43, as considerações sobre o reputado estatuto 

menor da sua obra. 

' A investigaçào desenvolvida na equipa do CNRS coordenada por Olivier Bloch 

e por Antony Mckenna, desde os anos 90 do século XX, tem procurado sistematizar, 

em La Lettre Clandestine, algumas destas perplexidades sobre a Literatura Francesa 

Clássica, alargando recentemente o seu interesse a outras literaturas europeias. Neste 

âmbito, preparamos um estudo sobre o poeira setecentista A Voz da Razüo. 



perfeitamente reconhecer num autor em voz corrente, conforme se 

comprova em processos inquisitoriais conhecidos, corno o de Bocage 

e de José Anastácio da Cunha, por exemplo, sendo relevante, não 

raras vezes, a responsabilidade plural da criação variando em folhas 

diversas, manuscritas ou não, atribuída, contudo, a uma só pessoa. 

Tanto mais que a natureza participada da síntese espectacular que o 

154 teatro de António da Silva constitui, texto, música, canto, exterior a 
- 

um conceito de definição autoral mais claro de um texto dramático 

que se faz representar, modularia paternidades não necessariamente 

explicitadas porque, sublinho, deveras conhecidas. O silêncio 

gritaria, o anonimato identificaria, portanto. Por fim, a amplitude do 

significado da aprovação censorial da obra do Judeu poderá bem 

superar a evidência indiscutida de que, por diversas vezes e em 

instâncias diferentes, o que torna tudo isto ainda mais curioso, não 

se lhe encontrava perigos de heterodoxia, no contexto dos Index 

Expurgatorios, também das numerosas licenças concedidas para 

se ler o interdito, do variável perfil intelectual, até ideológico dos 

censores, sobretudo na, mais tarde, é certo, especificidade secular da 

Real Mesa Censória. No mesmo sentido, e para não inultiplicarinos as 

direcções, se, em França o teatro de Molière, conhecendo impactos de 

proibições no diálogo com a Contra-Reforma, é sobejamente impresso 

e aplaudido, erige-se em divertimento oficial de um temido monarca 

absoluto, vem oferecendo, no entanto, motivo de aprofundamento 

crítico sobre uma até recentemente inesperada transgressão. 

Com efeito, não salientaremos a especiosidade de todos os lugares 

desta investigação que vem cruzando, de modo muito concreto, a es- 

crita dramática de Jean-Baptiste Poquelin com a produçião filosófica 

contemporânea8, ainda que as projecções desta mesma área precisa 

No artigo de Olivier Blocli supracitado (nota 2), o autor discorre sobre o pen- 



As láglí?nas do riso em António José da Silva 

tanto sobre o setecentismo nacional, nomeadamente sobre a parti- 

cular e excepcionalmente ampla presença de um Molière traduzido 

entre nós9 - todo um manipulado e audacioso universo de inven- 

ção a considerar com consequência directa -, como sobre a génese 

molièresca da própria concepção teatral de António José, importas- 

sem, se, com interdisciplinaridade, quisermos e formos capazes de 

nesse desenvolvin~ento aplicado reconhecer o nosso próprio texto e 155 - 
contexto da Filosofia em Portugal, no século XVIII, suscitando hipó- 

teses, afinidades possíveis. Tratar-se-á de descrever uma metodolo- 

gia, assumindo os seus pressupostos essenciais que partem da, nem 

sempre canonican~ente descoberta, complexidade do texto clássico, 

para propor, desde já, reconhecê-la nos modos muito próprios e 

num território comum da criação de António José da Silva. Como 

Antony Mcltena introduz, em Molière Dramaturge Libertinlo, a di- 

a comunicação entre espíritos, a comunicação da alma e do corpo ... para aplicar, na 

p. 14, na produçiio de Molière muito do debate em torno da problemática da comu- 

nicação "qui constitue le legs de  Ia philosophie cartésienne, débat, ou ensernble de 

débats et d'ceuvres dans lesquels s'enracine à divers points de  vue la philosophie de  

Malebranche". Bloch encontrara Cordemoy, noineadamente, tanto em Le Bourgeois 

Geiztilbonzi?ze coino ern Donz Juan e ilustra intertextos curiosos, pp. 19-21, reconhe- 

cerá colagens de tratados de Descartes ein lugares de Dom juan e de  Le Médecin 

flza@ré lui, pp. 21-22. A comédia de Molière seria, então, une mise en ci-lse da própria 

comunicação, anunciando momentos futuros. 

Vara além dos trabalhos pioneiros e preciosos de António Coimbra Martins e de 

José da Costa Miranda sobre Molière em Portugal, destacaríamos o longo e meritório 

traballio de Marie-Noelle Ciccia, Le í'héâtre de Molière au Pol-tugal au X n I T  siècle, 

Paris, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2003, solidário com o nosso próprio estudo 

do Teatro Francês em Portugal no século XWII.. elztre a alienaçâo e a consolidaçâo de 

unz Teatro Nacional (1 734-1820), Porto, Faculdade de Letras do Porto, 1998. 

'O Antony Mckenna, MoliZre Dmi7zatz~rge Libertilz, Paris, Honoré Champion, 

Champion Classiques, 2006, pp. 13-17. Saliento a questão central da Introductioiz: 

(. . .) 
Y a-t-i1 ine unité d'acrion dans le théâtre d e  Moliere, o u  clu 



mensão de um artista que pensa nem sempre foi integrada na crítica 

que tendeu a projectar na obra os condicionalismos histórico-sociais 

de uina época, evoluindo para uma sua concepção restritivamente 

artística de impulso criador, destituído de uma intenção consolidada. 

As audácias de Jean-Baptiste Poquelin perder-se-iam na "grossièreté 

traditionnelle de la farce (...) fondamentalement sans portée philoso- 

156 phique", ele teria sido condenado pelas más razões, inuito mais leves 

do que a libertinagem que o ensaísta sustenta de recusa liminar da fé 

cristã, de evidência de uma filosofia coerente inteiramente oposta a 

uma doutrina da queda e da redenção. Neste entendimento, este in- 

vestigador da Voltaire Foundation estabelece a natureza a um tempo 

clara e obscura de uma mensagem que se resguarda na ainbiguidade 

para se deixar desvendar por iniciados" que coinpreenderiam sinais 

cuja coerência os censores não alcançariam. Ainda que solidário com 

as preinissas de Olivier Bloch, este resulta mais inventivo e mais pru- 

moiris cles directions d'intention (pour ainsi dire), un sens ou des sens? 

Éviclemment, mon interprétation des pisces repose sur une réponse 

affirmative à cette qtiestion. (. . .) 

l 1  Coord. por Cristina Marinho, Lettrs de Vemilles, FLUP, NEL, 2005, Antony 

Mckenna, Les ~71n~zusc~-itsphilosopI~iq~1es cla~zdestiizs 2 L'Age classique: bilan et pers- 

pectives des recherches, pp. 11-26, e Molière et l'i??~posture déuote, pp. 27-57. Destaco, 

na p. 43, a orientaçào de leitura: 

C...) Or Ia cléfinition de cette parenté et de cette prohlématique 

implique précisément celle d'une distance ã laquelle il est Iégitime de 

comparer te1 personnage avec te1 autre, de conclure de telle pigce à 

teile autre. ni tt-oppt-ès, izi tr-op loitz. (...I 

E a partir das ideias desenvolvidas neste últirno artigo que Antony Mckenna 

amadurecer5 a obra Molière dmmatulge libertiiz. Dispenso-me de aqui me alongar 

na crítica a esta posição de Mckenna, pois o fiz já, e com maior oportunidade, no 

tomo 2 da publica<;áo de Teatro do fnzundo, ed. de Centro de Estudos Teatrais cia 

Universidade do I'orto, 2007, in Donz Juan ou o cristal ~Zaspalauras. .. . 



As lagrii~ms do i-iso em AntónioJosé da Silva 

dente, porquanto funda urn método no esclarecimento de premissas 

que vigia, sobretudo resistindo 2 tentação da coerência. 

Genericamente, Molière participaria, de forma que hoje não po- 

demos precisar, da libertinagem de uma França clássica, acolhendo, 

contudo, alusões e relações da sua obra e da sua biografia. Assumindo 

que a Filosofia não se encarcera num estilo único e que todo o texto 

oferece a espessura de camadas de sentidos em polissemias "que les 

philosophes risquent de se sentir gênés d'avoir à partager avec la 

littérature en général"'" Olivier Blocli parte da afinidade da distância 

cómica e filosófica em relação ao sério, ao que se aceita como tal, 

estabelece filosofemas, e não urn sisteinático pensamento próprio, na 

comédia de Molière. Acentua a illodernidade dos textos clássicos que 

os génios sempre garantem, inesgotáveis nas virtuais variações sobre 

si meslnos, descreve, conforme normalmente procede, as grandes 

questões filosóficas em debate no período criativo do comediógrafo, 

considera no diálogo drainático todo o filão dialoga1 socrático, post- 

-1tantian0, cínico, goethiano, hegeliano, os diálogos filosóficos que a 

dramaturgia brechtiana operou. Reflecte sobre o artifício retórico de 

aligeiramento da gravidade da Filosofia que o diálogo constitui, na 

fingidainente verdadeira posição de partida da ignorância, avalia a 

fortuna do diálogo no Renascimento e no Classicisn~o nos seus mo- 

dos de ambiguidade que os condenam não raras vezes 2 circulação 

clandestina em nlanuscrito, informando a polémica cada vez mais, 

porém, em publicações. Define o arquétipo aristofánico no diálogo 

entre dois irmãos inimigos, projectando-o em momentos da criação 

molièresca, surpreende a filosofia da obra de Cyrano de Bergera~'~ 

l 2  Olivier 1310~11, A4oliPi~e/Philosophie, ed. cit., À que11 titre?, p. 23. 

'3 Idem, ibidenz, p. 115: 

(...) On peut dire que Molière récupère et aiiiplifie considéra- 

bienlent les éI&ments de tliéâtralité philosophique qu'il trouvait cliez 



na estrutura retórica dos diálogos da sua única, fantástica tragédia, 

registando sobre o truísmo de "une diversité de couches et de ni- 

veaux de sens, comrne ceux de l'inconscient, ceux des présupposés 

épistémologiques, culturels, (...)" que "tout texte comporte" os efeitos 

e modalidades de sentidos suscitados pela singularidade do próprio 

drama e da representação. Ern seguida, parte da metáfora barroca por 

158 excelência do teatro e sublinha o jogo do dramaturgo-actor-encena- 

dor-empresário ... com o eu variado e desdobrado, que a comédia do 

Terêncio francês ilustra até perturbar a crítica na perplexidade de aí 

querer estabilizar uma opinião do próprio autor, para observar o seu 

debate com o eu cartesiano, na sensibilidade de que a experiência de 

actor induz específicos modos de escrita e de pensamento. Valoriza 

a ausência da palavra filosofia, situa e interpreta as suas ocorrências, 

analisa o triunfo da impressão de Tartuffe, depois da feroz polémica, 

princípio de investimento de "toutes les ressources et tous les recours 

[...I dans l'ambivalence des propos, le mélange des argumentations, 

des professions de foi, et du persiflage, l'étagement des implications, 

des arrières-plans, et des sous-entendus"14. Neste plano, aponta, se- 

guindo a própria habilidade argumentativa do coinediógrafo, as ana- 

Cyrano, leque1 n'avait évidetnment qtr'une pratique restreinte du 

thédtre. (...I 

Neste plano, ainda partindo de Cyrano de Bergerac, Bloch precisará a noção de 

déplacement, f~~ndarnental para definir efeitos de comunicação, vide pp. 116-7: 

(...I avec les jeux de langage qui y opèrent subrepticement, on a 
affaire à cles rerines, des concepts, associations cle termes et concepts, 

définitions, principes, assomptions et rejets, raisonnements, démonstra- 

tions et réfiitations, tiiéories.. ., dont ie trzitement qu'en fait Cyrano est 

plus ou moins stibuetsiw par rapport à leur usage normal avant même 

à I'égard des iclées reçues, C...) 

'"dern, ibidenz, pp. 95 e 99. 



As Iág?.imus do riso ein Antóizio José da Silva 

logias exploradas, a partir do discurso aristotélico, entre a corrupção 

da comédia, a da filosofia e a da medicina, apesar da sua virtude in- 

trínseca, no sentido de isentar a primeira de qualquer condenação de 

princípio e de depurar a segunda sobretudo de cumplicidades institu- 

cionais15. Na verdade, neste pressuposto Molière, como desenvolverá 

Olivier Bloch, inscreve a subversão pela deslocação de filosofeinas 

que, em contexto literário, sublimam, relacionam com uma eficácia 159 - 
muito própria (exponienciada pelo trabalho do actor e o efeito do 

riso) que os transforma, depois de eles terem sido tomados em si, 

filosoficamente portanto, produzindo igrialmente consequências fi- 

losóficas por múltiplas sugestões de ordem diversa. Assim, recorrên- 

cias de  tonalidade burlesca, que nos deveríamos impedir de tomar 

seriamente demais, e que remetem para Aristóteles, por exemplo nos 

inc@it de DoinJuan e de L'Amour Médecin, poderão, afinal, pô-lo 

verdadeira em causa aproveitando-se da ligeireza de atitude: o ualet, 

evocando sugestivamente Lucrécio, faz rimar tabatière com matière, 

em polémica longamente retomada sobre a materialidade e a morta- 

'j Idem, i6i~ie111, pp. 107-112. Neste capít~ilo, intitulado "Raisonnons un peu!", 

Olivier Blocli analisa particularmente os modos cle integraçào do debate filosófico, 

em peças de Molière, como Le A4isu?ztl?i-ope, ou Le Bourgeois Gerztilhoinnze, sempre 

sublinha a sua ambivalência, isto é, o emprego caricatura1 do filosófico associa-se a 

uma perfeita aplicação técnica dos termos, conforme concluirá: 

(...) Cette iiiise en boite, où 1'011 brocarde de multiple façon la 

coriditioi~ langagrere cle Ia pliilosophie, et I'écuit entre bes zii~ibitions 

théoriques et le comportement effectif de ceux qui Ia pratiquent, res- 

soii.it assuréinent du côté de Molière i Ia blague entre amis, sans rien 

psésiipposes cle son adliésion ou non à Ia cloctrine des siens: elle indique 

seuleme rejets, raint qu'il en est Fainilier, est dé jà beaucoup. c...) 

Acrescenta outros exemplos de modéstia teórica, contraposta a um uso preten- 

cioso dos termos, ein Les Fe~lznzes Suua~ztes, para além de se distanciar da posiçáo 

crítica de Jean Molino, aspecto que eu não discutiria no actual contexto. 



lidade da alma expressas no topos retórico do sono solidário que a 

liga ao corpo; este Sgnarelle joga com termos claramente identificá- 

veis com versos de Corneille que reformula com diferenciais provo- 

cadores dos conceitos de honra e de virtude, identificáveis por um 

espectador ou leitor atentos e  avisado^'^, de algum modo iniciados 

na descodificação, em diferentes graus, de  ocorrências conducentes 

160 a lugares nada frívolos, como o de  uma moral materialista. Molière/ 

Philosophie conota, de facto, o comediógrafo com a tradição da escri- 

ta libertina pelo processo, cyranesco nomeadamente, da incrustração 

e do eq~iívoco que a polifonia dramática investe de ressonâncias 

várias de radicalização das propostas debatendo Descartes e Gassen- 

di17, por exemplo. Interessante será reter as observações do Professor 

da Sorbonne acerca da estratégia de recuo aparentemente adopta- 

da pelo dramaturgo, depois do escândalo de Dom Juan, para além 

do "ciclo da hipocrisia" que Tartuffe inaugura, sobretudo quanto ii 

reflexão molièresca sobre a dificuldade de fazer rir, acentuada na 

comparação com a facilidade de  mentir, em Les Amants Magnifiques, 

l 6  Idem, ibirlem, p. 132, corno primeira conclusão desta rede insinuada, Olivier 

Blocli afirma para aproximar Molière da fileira libertina: 

C...) et I'on peut voir dans ces textes ciu Ta~t~+[fe, et par voie de 

conséquence peut-être aussi dans les lazzi ambigus de Sganarelle, Ia 

superpositiori 5 I'épicurisme prolongé par Lucrèce d'un autre aristoté- 

lisine, celui, clies à Ia tradition Iibesrine, de I'asistotélisme averrokte et 

padouan, Iiétérodoxe et inatérialiste, (...I 

l7 Idein, ibidenz, 'ye crois que deux et deux sont quatre", pp. 145-165. Nestas 

páginas, o investigador assume nas tiradas especulativas, por assim dizer, de Sganarelle 

caricatura e a ridicularização do modo argumentativo de Gassendi, como de lugares 

das Méditatioizs de Descartes, ainda de passagens de Malebranche. Não importará 

desenvolver aqui mais esta anãlise, porquanto ela se afigura, no pormenor, impor- 

tante na abordagem de Molière e,  em princípio, por ora irrelevante na aproximação 

que aqui propomos. 
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na retoma, com outras incidências curiosas, da mera correcção do 

sério, no metadramático debate de Critique de L'Ecole des Femm.es. 

Tal recuo, conforme concluirá, parece exprimir a inteligência de uma 

acção tanto mais efectiva quanto discreta, menos proclamada, mais 

activamente decorrente da própria organização da acção dramática, 

em subtileza. Finíssinza é igualmente a análise de Bloch quanto à 

discussão da egologia cartesiana em A~nphityon, cuja realidade uma 161 

proximidade do texto francês com a peça latina desencorajaria, ao 

ponto de se imaginar Descartes seguindo o discurso de Plauto. Uma 

comparação rigorosa dos três autores permitirá estabelecer que o co- 

iz~ediógrafo capta e explora esta analogia ou dependência levando-a 

muito longe, através de diferenciais a interpretar: 

(...I i1 le fait par de légers coups de pouce, in- 

flexions et accents, par de rares additions qu'il apporte 

à ses moclèles, et par 13. i1 s'ariluse 2 glisser, dans et sous 

une trame et des textes qui s'y prêtaient i~ierveilleuse- 

nlent, une mise en scène, en boite, et en question, du 

cogito et de l'anthropologie cartésienne. 

(. . .I1" 

l8 Idem, ibiclenz, "Mais moi, qui suis-je?", p. 171. Nas sete páginas seguintes, Olivier 

Blocli fundamenta e ilustra a afirmação supracitada. A um dado momento, na p. 176, o 

autor infere de todas estas "belles questions en filigrane", ineticulosamente analisadas, 

"une vision indifférentiste à I'égard des valeurs, apparentée à Ia vision libertine de  la 

nature Iiuinaine". No mesmo sentido, se conclui, clarificando-se mais: 

(...) On peut mesurer par 1% ce que cles ajouts philosopliiques 

insidieux, ininiines appareinnient, ni:iis camctéristiques, et de poids et 

derisité consiclérables, appoitent cl'éclairage et cle signification inouie 

à cies textes et situations qui :tu nlieux íes compoi-raient en puissance, 

ou conlnie jeu sans conséquence, ce qu'ika appoitent aussi de saveui 

comique nouvelle $1 une ziction tlig~ti-ale que Molière suit au plus près 

(...) 



Molière, concluirá Olivier Bloch, jogou com o poder e com as 

múltiplas censuras que a época lhe apresentava desta forma auda- 

ciosa, escondendo e mostrando, abstraindo do particular para o uni- 

versal, mais do que dando conta de uma certa atmosfera interlectual, 

estruturando o texto dramático original e profundamente em filoso- 

femas, para além do mero subjacente, que agem sobre filosofias. O 

162 denominador comum entre a filosofia e a retórica pelo menos nas 

estruturas de argumentação e de raciocínio, as conexões entre lin- 

guagem corrente e discurso filosófico favorecein a superação da la- 

tência, sendo que difícil será descodificar, identificar as emergências 

que só uma análise rigorosa da distância e do diferencial permitirá 

estabelecer, exigida, bem entendido, a erudição enquanto instrumen- 

to. Assim, o que nos habituámos a ver como simples farsa adquire a 

espessura e a solidez da grande comédia, enriquecida nesta estrutura 

conceptual em que se erige acção e texto dramáticos com impacto 

permanente, através, é certo, do  humor: a ligeireza e a humildade 

do que na aparência não se apresenta como grave fintam a censura. 

Interessante é questionar igualmente como e até que ponto ela se 

deixa fintar, se tem consciência disso, se assumirmos, desde já, que 

ela não se encontra entre os que não descodificain a ousadia. Os 

textos dos opositores de Molière, aquando das violentas polémicas 

que o visaram, exprimem normalmente tanto a inteligência, como o 

preconceito (e a inveja, claro) dos seus inimigos, na con~preensão 

perfeita, quando não no mal disfarçado fascínio, dos seus perigos, 

mantendo o coinediógrafo a ironia e a ainbivalência (aquela divina 

força) nos seus textos prefaciais. No iilesrno sentido, António José 

da Silva, que alguma crítica foi aproximando do Terêncio francês 

numa pouco consequente identificação de fontes", mostra o rosto da 

l9  António Coiinbra Martins, Molière elz PorLzigais, Paris, Fundaçáo Calo~iste 

Gulbenkian, 1974, sep. de Ai-quivos do Centztl-o C ~ ~ l t u m l  Poi-tuguês, 1974. Neste ensaio, 
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sua seriedade, passatew~po doz~to e grave, quando, como já notámos, 

reclama a dignidade da discrição num mundo em que só o leitor 

desapaixonado, condição elementar de liberdade, saberá, sobretudo 

quererá, ler para além da aparência assim bem clarainente desfeita. 

O Judeu adverte, invertendo-a desta forma, quanto 2 pobreza de uma 

arte da cortiça que muitos continuarão a ver assim, durante séculos, 

facto que por si prova que a censura tinha razão em não proibir estes i 6 - 
textos20 e estes espectáculos, ciente que estava da dificuldade, até 

refere-se que ele próprio, N. Bock e Holger Sten já consideraram a aproximação 

entre Molière e Cainões a propósito dos respectivos Anfitriões e nota-se qtre Jacqties 

Voisine observou a fonte comum de Molière e de António José para a concepção das 

suas comédias. Conclui-se, na p. 574: 

(...I Enfin, I'empreinte cle Molière est manifeste clans l'ceuvre 

d'António José cka Silva, né au Brésil tout comme Gusn~ào, et qui fut 

dans notre pays le plus grand auteur comique de son temps, sinon 

de son siècle. Avec lui, nous quittons I'orbite des ainbassadeurs pour 

gagner le theater du Bairro Alto, alors specialize dans I'opéra cles 

inarionnettes. (...I 

Ainda, em Rajio~z?zellze?zt de Moli2l-e nu Portugal (1666-167S), Paris, Fondation 

Calouste Gulbenkian, Centre Cult~irel Portugais, 1983, na p. 196, Coiinbra Mastins 

finamente salienta: 

(...I António José &i Silva est, en effet, le preinier auteur portugais 

influencé par Molière. Cette influence est sultout inanifeste dans sa 

version d'Amnphit~yo~z, et clans son clief d'ci-uvre les Guerras-do akcriln 

e de ~nai.rger-ona. Le gracioso de cette clernière pièce est un fourbe, 

descendant ele Sganarelle et plus proclie de Scapin. 

Le seconcl Scapin du théâtre poitugais apparait dès 1743, clans 

la con~édie As hdúsfr-ias de Sarilho, grand succès de notre répeitoire 

au XVIII' siècle. Accusant Ia lecture des Guen-ns do ale cri^^?, elle révèle 

aussi cles analogies frappantes, aussi bien clans Ia conception que cl;ins 

plusieurs situations, avec plus d'une cornédie ele Molière. (...) 

A tese de Mestrado em Literatura Coinparada apresentada por Paula Margari- 

da Coutinho dos Santos 2 Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1996, 



hoje ..., do seu alcance e da circunscrição deste alcance num terreno 

de iluminados que eles julgavam controlável, sobretudo quando dis- 

punham do fogo para persuadir e eliminar. Assim, tratar-se-ia, por 

um lado, de consentir os despojos de guerra de um inimigo exem- 

plarmente abatido e,  por outro lado, o mero texto dramático garan- 

tia um essencial despojarnento: o do impacto do  espectáculo teatral 

164 com a sua abrangência de público que o acolheria, é certo, a níveis 

diferentes de cómico e de heterodoxia na coinplexa informação po- 

lifónica que a representação constitui, muito para além da palavra 

escrita. Neste sentido, a investigação interdisciplinar que iniciámos, 

no âmbito de unia orientação de tese do Mestrado em Texto Dra- 

mático, pode ser esclarecedora, na medida em que as dissonâncias, 

introduzidas nas melodias que acompanhavam estes textos, parecem 

garantir tanto uma geral acutilância irónica ou até parodica, como 

permitiriam o sublinhado sobre certas palavras-chave. Finalmente, 

uma hipócrita lavagem de consciência dos carrascos de todas épocas 

sempre tende a estes gestos niagnâniinos nunca isentos desta póstu- 

intitulada O Cóinico eiiz Aiztóizio José da Silva- O Jzlde~l (Sz~bsídiospara ZLVZ Diálogo 

Teói-ico: Bergson, Bnkhtiize e Issncha~%j3 tece considerações que muito interessam 

ao nosso desenvolvimento e que não cornentarernos aqui cle modo exaustivo. No 

entanto, registe-se, no essencial, p. 10, a necessãria curilplicidade entre espectador 

e personagem para a produção do cómico, facto que se pode circunscrever numa 

lógica de grupo, p. 44, as exigências da leitura da ironia ainortecidas no texto escri- 

to, despojado das variações prosódicas, p. 31, a atitude do Santo Ofício permitindo, 

quatro anos depois de matar o dramaturgo, a p~iblicaçào das suas obras, afirmando 

que "o sal destes escritos foi com inuita arte extraído dos rilares da eloquência". A 

autora formula sagazmente a relaçáo entre o Santo Ofício e estes escritos, ainda na 

p. 31: "( ... ) O Tribunal (...) fecha os olhos às críticas de liurepeizsadoi-que se podem 

ler na sua obra, atestando que se lhe pode dar licença, porque nâo tem cousa alguma 

contra a Fé ou bons costumes (...)". Uma inquiriçáo no Rio de Janeiro, existente na 

Torre cio Torribo, processo 2919, refere a discrição e o talento do autor, seis meses 

depois da sua morte: valerá a pena ponderar o segredo. 
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ma consideração valorativa em que se incensa toda a mediocridade, 

normalmente cheia de si ao ponto de crer ter neutralizado o perigo. 

Afigura-se, no mínimo, curiosa a própria explicitação dos canais co- 

municativos de eco e ressonância, mesmo insinuação, desde logo 

na Parte 12', de As Variedades de Proteu, constituindo este próprio 

título um mar de fantásticas sugestões, pois, afinal, o cerne rnitológi- 

co assenta na revelação derradeira da verdade a quem mostrar não 165 - 
ter medo! Aliás, globalmente a cornédia estrutura-se na provocação 

fundamental, empreendida por um príncipe herdeiro, de substituir 

o valor da majestade, coin todo o seu simbolismo político, interro- 

gado no arbitrário da sua convencionalidade, pela entrega absoluta 

2 beleza, na metafísica do amor entitário que fala do Universo. Mais 

arrojado e mais abstracto do que qualquer discurso epocal sobre a 

vaidade dos homens, mas exponenciando essa linha previsível no 

iinpossível, António José da Silva faz-se compreensível na estratégia 

rabelaisiana, também de Erasmo, de pôr na boca dos simples, como 

coincidentemente na dos filósofos, Proteu, as grandes verdades que 

os mais importantes não saberiam, sobretudo não ousariain, lhes in- 

teressa, de resto, silenciarz2. E são, então, mcltiplas as direcções pos- 

21 António José da Silva, Obms Conzpletccs, Lisboa, Livraria Sã da Costa Editora, 

1958, As Vai-iedades de Pwteu, Parte I ,  p. 15, onde se refere "o segredo", pp. 20-21, 

o criado insiste ein dar "o recado de sorte que Cirene me entenda e Dórida fique ern 

jejum. Finjo-me pateta e mentecapto (...)", p. 21, Dórida afirina que "não sei que eco 

formaram na ideia/ as palavras deste louco/ que me penetrain o coração", p. 26, o 

criado nota "que isto não é mais que insinuar." 

22 Idem, ibidem, Parte I, pp. 20, 21. Na p. 24, Caranguejo assume que "Eu assiin 

corno tolo dei a entender a Cirene o intento de Proteu, e ela, a ineu ver, me não 

deixaria de entender, que tein olhos de grande tubércula". Será de registar que a 

comédia de Molière, Les Anza~~ts Magn(fiques, explora justamente esia comutação da 

majestade pelo ainor, erigindo-se em peça estratégica de incisiva incidência libertina, 

conforine só recentemente é encarada. Não desenvolverei aqui este paralelo, pois 

empreendo inais vasta investigação sobre os dois drainaturgos. 



síveis de entendimento insinuado e orquestrado em diversos graus, 

numa tipologia plural de diálogos: Caranguejo diz-se abertamente 

defensor de "outra filosofia inais natural"", deslocada interpelação 

teórica de criado; mais fundamente, este cria uma brejeira invencioni- 

ce de sedução da criada que pode bem ser uma séria ridicularização 

da conversão, da verdade dos sacramentos, exprimindo, em clímax 

i66 de gargalhada intensa, a tragédia da irreinediabilidade da morte, afi- 
- 

na1 buscada, como alívio de unia vida de mentira e de persegui~ão, 

na morte menos dolorosa, vivíssima reflexão do  judeu. Caranguejo, 

aquele cujo nome anuncia o recuo, velho tnique dos citas, para mais 

livremente avançar sem que se dê por isso, advertirá que "sen~pre as 

cousas intensas produzem efeitos contráriosnz4, de que a Inquisição é 

evidência maior, e brincará sobre castigos infligidos 2s mulheres que 

se furtam a casar, isto é, 2s que lhe resistem, como Maresia, por si só 

essência em cujo rasto atentemos, para denunciar o absurdo de todo 

o processo inquisitorial, no limite o esvaziamento da fé: 

Maresia: Não há lei mais bárbara do que essa: que- 

rer violentar a vontade! 

Caranguejo: Bem se pode casar sem vontade; pois 

quantos se casam contra vontade? 

23 Idein, ibidem, Parte I, p. 16: 

Eu cá, no meu amor, sigo outra filosofia inais natural: a formosura, 

cá para mim, M-cle ser clara, palpável, que todos a entendam, como 

as pastoras cio tempo antigo. 

2"dein, ibide~n, Parte I, p. 18, ein interrogago que inspira o intitulado deste 

artigo: 

Sen-ifire as cousas iritens:is procluzem efeitos contr5rios; pois, 

~issiiil como Id Iágritnas de gosto, porque nào Iiaverá tristeza que seja 

;ilegria? 
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Maresia: Casamento sein vontade não é casamen- 

to. 

Caranguejo: Àgora não! Ollia: a vontade é cousa 

que não se vê; e,  vendo um homem a noiva, não llie 

abre o coração para lhe ver a vontade, pois basta saber 

que tem as três potências da alina - mernória, enten- 

dimento e vontade; porque isso de casar sempre vai na 

fé dos padrinhos. 

Maresia: E quem seria o magano que tal lei inven- 

tou? 

Caranguejo: Cala-te; não sejas blasfema! Olha que 

foi Apolo em despique do  rigor de Dafne.25 

Debate inteiramente teologal, em planos que a comunicação, 

insinuante até ao óbvio, sobrepõe, aqui se denuncia a arbitrariedade 

do sagrado que tudo sacrifica na especiosidade de conceitos que 

nada valem, erigindo a grande mentira da vida que, não consentida, 

leva de um modo ou outro 2 morte, preferencialmente a mais suave, 

como a criada não deixará de ridicularizar o fio trágico da navalha 

nacional. Políbio introduzirá ecos políticos, "sem susto não se 

adquire uma coroa", numa empresa enganosa para a qual se pede 

a protecção divina, mas é intrinsecamente ambivalente o amor, pois 

"na glória do amor há sonlbras de Inferno" e se a verdade não se 

pode ver, se o "cego amor" fulinina absurdos e produz horrores na 

" Idem, ibidem, Parte I, cena 11, p. 26. Na p. 27, Caranguejo ameaça que "irei 

dar parte à justiça", cantando a Décima por demais sugestiva da trama vulgarmente 

indecente dos processos inquisitoriais, denúncia ainaiga naturalmente no picante do 

assédio, tempero que distrai mas não silencia o f~~ndan~ental: "Toda a mulher que 

não for/ inclinada ao matrimónio,/ 1i.á-de levá-la o Demónio,/ se a não levar o amor./ 

Trate logo de depod seu tirano desdenhar;/ porém, se não abrandar/ seu rigor, deve 

escolI~er:/ ou casar, por náo morrer,/ ou morrer, por nào casar". Maresia replicar5 

que morrer por morrer, "escolherei a morte mais suave". 



clarividente palavra de Cirene, o certo é que o simples olhar do "génio 

indóinito" que Proteu é libertou o previsível curso do erro universal 

da História pelo conheciinento - "Sabes tu o que é o amor?"- 

epifânico da belezaz6. Se cantava, ansioso, o abstracto encontro 

nupcial, uma nletafísica, expressa no sublime de uma quase instintiva 

poética, desvia irrepriinivelmente a deliberação humana, com ela 

168 a incomunicabilidade definitiva de quem nunca se amará: Proteu 

sabe-se repentinamente infeliz na revelação "daquela perfeição que, 

iinortalizando-se nas suas galhardias, se fez adorar coino deidade, 

(...) aqueles olhos que se adoptaram astros para adornar a esfera da 

26 ~dem,  zbidem, I-'arte I, cena 11, passiin. 

'' Idem, ibidenz, Parte I, cena 11, p. 15. Proteu continua: "( ... ) Viste aquela neve 

que, den-etida da melhor estrela, soube congelar os corações? Viste aquele ondea- 

do epílogo de luzes, em cujos anéis,presa a rnernória náo se leinbra de outra igual 

inaravilha? Viste. .." 

Na p. 10, Proteu exprime o seu desgosto na presença da noiva e da amada e 

se a sua expressão toca Cirene, desagrada a Dórida. Se correntemente se atribui a 

António José da Silva o assuinido excesso de uin barroco serôdio, como que auto- 

ridicularizado, afigura-se essa questão inuito mais complexa: por um lado, propõe-se 

~ i n ~  barroco natural, transcendendo qualquer poética huinana, emergência da rneta- 

física do próprio amor; por outro lado, essa lava de liarinonia cósmica não é com- 

preendida por quein 1120 arna e não é arnado, pois ela constitui-se em comunícaçâo 

absoluta, supralinguística. Cirene, na p. 20, saberá reconhecer. "E que o seu ainor 

nào é vulgar." Desenvolve-se, ainda, Lirn jogo de quase atracçâo fonética no interior 

da língua, diversão inecliana de naturezas medianas, coino Dórida e Caranguejo 

("Porque afecto que 1150 sabe mudar de afecto, é afectada demonstração da vercla- 

de./ Se eu sou capaz disso, j<í rne coineço a transformar na tua vontade e ine verás 

náo só transforinado, mas formado na faculdade amatória"). Este ludismo pode bern 

caricaturar certo forinalismo filosófico. Claro que Caranguejo, na p. 16, não escondera 

a sua incornpreensão que, expressa, só sublinha a integridade dessa cornunicaçâo 

selectiva, não sem as projecções insidiosas das rainhas e das santas que mais não 

sâo do que siinples n~ulheres: 

Agora vejo que isso t? loucui'a refinacla. Eu ponirntura vi nada 
disso que dizes? Eu vi astros, estrelas, deidades, nem luzes? Eu vi mais 
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sua formos~ra"~', empreende o combate que o progresso, fabulosa 

capacidade transformadora do príncipe, ganhará - "Tudo vence o 

tempo" - pela sua coragem de intervir, convertido o cenário pastoril 

em palco da revolução humana. Dir-se-ia que o convencionalismo 

campestre dá subtilmente lugar à energia indoinável do génio e da 

evolução, espaço das "pastoras do tempo antigo", filosofia natural de 

Caranguejo, dos "vários animais silvestres", globalmente significados 

na fera e no contexto de caça, ainda "inocência dos pastores" 

invertendo "as púrpuras dos príncipes". A oposição entre um Nereu, 

austero, elevado e soberbo, e um Proteu mais dócil, alractivo dos 

corações lança a conotação da ferocidade sobre este, indómito 

e suave, união de contrários, atinge a o talento transformador 

partilhado com a divindade, finamente poética elevação enriquecida 

no grotesco. Pirotecnia de ressonâncias que introduzem a fera no 

palácio, politicamente gritante, o dó do verdugo depois da morte 

do réu, evidência de anticristianismo santo, divertimento sobre a 

ressurreição nos neologismos "Desacidenta-te, desmorre-te" aplicada 

a urna "cadavérica deidade" e se amargam no canto saturado de 

imagens de suplício e de morteZs, a acção dramática depura-se no fio 

do "sobrenatural afecto", "essa metafísica de amor" que desafia todas 

as leis humanas "do decoro, da política e do sangue" simplesmente 

afirmando-se, contra o segredo, o silêncio, independentemente do 

que uma m~illier ou Lima princesa, que tudo G mtillier; formosa sim, 

porém n2o lá cousa do sete-estreio. 

Tal jogo de rnediania, mero contacto, patenteia-se exeinplarmente no dialogo 

entre Nereu e Cirene, Cena 111, pp. 28 e 29: Cirene recusa a comparação a Vénus, pois 

Nereu vive no valor da majestade, respondendo uma convenção a outra. 

2"dem, ihidenz, IJarte I, cena 111, pp. 34-35: "Ária/ Quando vires o duro cutelo/ 

na tua garganta luzente vibrar, / ... / e antes te aperte o nó do Iiimeneu,/ do que na 

garganta te aperte outro nó." 



resultado ou da correspondência. Sendo na palavra, apropria-se da 

realidade em que se vai tornando, firmado no discurso deferido e 

aberto do louco, no seu paradoxal "l6cido intervalo", sublinhada 

a sua inteligibilidadeZ9 que Proteu co~ltinuará esclarecendo junto 

de Cirene em frases, "verdadeiros efeitos de ineu ainor". Ora, 

o sentiinento puro do príncipe, livre de política, resolve a tensão 

trágica que o segredo suscita na mentira sobre a identidade de Cirene, 

falsa princesa que substitui, por estratégia de an~bição paterna, uma 

verdadeira, hoinónima e morta. Coin efeito, a sinuosidade dramática, 

dir-se-ia bem bai-roca, coincide coin a dramaticidade da própria vida, 

acabando o falso por convergir na maior autenticidade que só nele 

se realiza, exaltado até in~plicitan~ente o sentido da própria morte 

que afinal reúne os perfeitos amantes. Em consonância, o suspeitado 

artifício da linguagem galante desvanece-se no cuinpriinento rigoroso 

de todas as fantásticas imagens que o ardor ainoroso inspira, como 

se o amante fosse posto 2 prova no cumprimento desse rigor que a 

29 Idem, ibiclein, Parte 11, cena I, pp. 43, 44. O paradoxo é denunciado por Ci- 

rene que nota: "Muito se declara o fingido siinples", admitindo que "penetra as suas 

simuladas frases" e Caranguejo replicará que isso era o que ele queria. De resto, o 

louco aproxima textualmente o outro, "um louco de amor" para antecipar a resolução 

da acção: "( ...) Mas ele, aferrando os dentes, bateu o pé na casa e, porido a mào no 

peito, disse: - Ou Cirene Iiá-de ser minha, ou eu não hei-de ser eu!" 

30 Idein, ibide~~z, Parte 11, cena I, p. 48: 

c..> 
Proteu: Eu não adoro e111 ti mais que a beleza, de cujo peregrino 

iiupério ainbicioso clesa, pelo conseguir quanto possuo. Ainda é pouco: 

dera a liberdacle! Nada encareço: dera a rninha vida, se tudo já tivera 

consagrado em os tiranos altares de teu rigor. 

Cirerie: Como sabes ser iinpossível deixar cle ser quem sou, por 

isso afectas ess:i fineza. 

I+oteu: Ó Cirene, pelos cleuses do império CIO rnar e clo al~ismo 

te juro que as expressões que me ouves não são fandsticas, senão 

verdadeiros efeitos cle meu arnor. (...) 



consequência no clímax trágico, ainda comicamente matizado3', 

que o político irmão quer realizar. Derradeira prova, último rigor 

de amada, Proteu deverá salvar Políbio que o ilibou para confirmar 

a firmeza na sua variação intrínseca, natureza que initologicainente 

incensa a bravura na verdade por fim dita, e ele o fará, provocando a 

discórdia régia e familiar na transforrnação ein monarca para escapar 

72 ao cativeiro imposto pelo irmão despeitado. Será de salientar que 
- 

todo o diálogo dramático conducente 2 prisão do herói é perpassado 

pela referência expressiva da pontuação, como se se tratasse de uma 

audiência em tribunal precipitando-se para a incriminação do arguido 

e como se Caranguejo, oficial de diligências, devesse transcrever o 

calor desse debate, sendo ele próprio altamente suspeito, só ilibado 

pela sua loucura em que esconde o discernimento e a acção33. Proteu 

resguarda-se na estátua da Justiça, enquanto Políbio canta a sua 

iniquidade e a disponibilidade impávida da vítima pura para morrer, 

eco eterno, enquanto a filha ampara a via sacra do pai, identidade 

que revela na desmistificação da sua própria realeza. Proteu socorrerá 

em Políbio, 2s mãos da crueldade e dos preconceitos de Nereu, 

simplesmente o pai da mulher que aina, na qualidade de príncipe 

enlouqueciclo, Dórida, preterida, oferece o noivo e o rei permite o 

enlace do amor com a beleza, unidade num juízo livre de objecto, 

conhecimento de si no universo. 

O deus marinho e sua sereia, fortes e livres na metáfora neces- 

sária da sua juventude, tiveram de ser dignos dos acontecin~entos 

cuja origem ou detern~inação os transcende e parece exigir-lhes uma 

peregrinação de valentia até 3 destruição radical de uma ordem nor- 

mal do mundo, invenção de uma única poética humana. Choro ainda 

33 Iclern, iOi~let17, Parte 111, cena 11, pp. 78-79. 



As lugrimns do jdso em Aiztó~zio José da Silva 

iinagen~ antecipa e exige30 no desenvolvimento da acção. Tal lírica 

antecipação programática parece ter correspondência a uma espécie 

de peregrinação cósmica, assim intemporal, de estádios, rituais, a viver: 

desde o olhar primordial, o silêncio, o falar de amor, a contemplação 

sem prémio, o incentivo da impossibilidade na consideração paciente 

da espessura do  tempo até à (sempre ainbivalente violência da) 

conqriista, o homem avançando na palavra e no gesto, primeira, 17 

forte iniciativa de subtileza, indústria e constância, pela sintonia 

activa, mas recatada e vigilante, da mulher, o seu rigor que tudo 

ilumina de integridade, critério único. Concatenada, a evidência 

menor de uina facilidade erótica de cio, entre criados que ecoam 

inquirições, sacrifícios e sentenças de morte, propulsiona a sedução 

livre dos sons que se arrumam foneticamente num absurdo linguístico 

de óbvia explosão cómica, lugar primitivo do  verso, na proporção 

que distancia o cio do amor, todos de certo modo energeticamente 

reunidos. Guerreiro absoluto da sua vontade, Proteu, naturalmente 

elevando-se deste baixo assédio, - "Príncipe, adeus. Vou sem alma!/ 

Espera. Ai de mim, que a vida e o coração me levas!"3' - antagoniza a 

precipitação do casamento com um punhal que ataca o pai encoberto 

e fere involuntariamente a falsa princesa, genuína do  seu coração, 

manto verme1110 de sangue e de sensualidade em cena reveladora 

dos laços disfarçados; Cirene resguarda o pai atacado que procurava 

coroar a filha por amor dela, como evitará que o seu amado se 

mate e seja condenado, o afecto fundo transformando a previsível 

3' Idem ibiúenz, I'arte 11, cena 11, p. 60. 

32 Iclem, ibiden7, Parte 11, cena 11, p. 61. Este matiz toma outra coinplexidade, pois 

denuncia a mentira convencionada da nobreza, no momento tónico de emergência 

da verdade, pela fala de Maresia: 

C..) 
Vamos. Coitaclinlia! Ainda assim, o sangue real 6 vermeilio corno 

os outros sangues. (...I 



do que se perde, as mesinas lágrimas e outras exaltam já a festa: os 

incêndios dos teus olhos nos oceanos dos 

3"dei~l, ibidenz, Parte I, cena 111, pp. 37-38, Recitado cantado por Proteu: 

Belíssimo prodígio, amado encanto, 

se eu te dissera o quanto 

finamente te adoro 

julçaias fabulosa a realidade, 

com que me abraso amante 

mariposa cle amor nesses teus olhos, 

que aniniadas esrrelas 

mortes luzidos sáo de um peregrino, 

que ein votivos ardores 

oferece, lacriinoso, em teus altares, 

dous líquidos incênclios em clous mares. 

Alberto Dines, eln Vi~zculos de Fogo, ed. cit., introduz ein epígrafe um excerto 

de O Livro do Bple~zdor de Do Zohar, obra central da cabala medieval: o segredo 

superaria a crítica sociopolítica, projectarido-a. 


