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O intuito maior de divulgar as cartas quasi italianas de Luís An- 

tónio Verney certamente dispensou os editores de, por um lado, ex- 

plicitar na origem o critério de uma transcrição confirmada de todos 

os documentos inclusos, e de, por outro lado, com ilustrativa f~in- 

damentação linguística, caracterizar o italiano latinizado pelo qual 

se decidem, não sem manifestar estranheza pelo distanciamento do  

estrangeirado em relação 2 sua língua materna. Com efeito, ainda, 

a tradicional dificuldade em identificar destinatários de missivas de 

tonalidade familiar, quando não de confidência, mais do que natural- 

mente autovigiada, arriscar-se-á a frivolidade que distrai indesejavel- 

mente da actual forn~ulação crítica internacional: a investigação em 

Literatura Clandestina2, no essencial a coordenada pelos Professores 

' Lisboa, Sílabo, Sophia, 2008, edição de Ana Lúcia Curado e Manuel Curado, 

207 pp. 
* Vide Olivier Bloch / Antony Mckenna (dir.), La Lettre Clandestine, n.O 1 a 4, 

Paris, I'resses Universitaires de Paris-Sorbonne, 1992-95. 



Olivier Bloch e Antony Mcltenna, em Paris I, já sistematizou géneros 

de transmissão de heterodoxia nos séculos XVII e XVIII, esclare- 

cendo na epístola a possibilidade da encenação de uma intimidade 

propiciadora da livre expressão, em conformidade com o princípio 

de Vanini,foris ut rnoipes, i~ztra ut licet, salvaguardada a sua verosimi- 

lhança na prudência de não dizer tanto quanto a censura intercepta- 

636 ria para eliminar. 
Dissolvendo o debate perigoso, aqui no fundo central, sobre 

razões e modos da Inquisição em Portugal em pequenas grandes 

questões epocais, como distribuição familiar de heranças e dotes, 

casamentos forçosamente consentidos, conf~lsão entre a cruz papal 

e a do monarca português, Verney parece exercer uma organiza- 

ção retórica do interdito3 num discurso ou puramente antifrástico 

ou sugestivo de artifícios para dizer na verdade o que se anuncia 

que não deverá ser expresso. Assim, a aparente reforma, ilustrada na 

abundância de propostas no fundamental humanizadoras da condi- 

ção de réu e clarificadoras no rigor da definição do crime em causa, 

esboroa-se numa modulada dinâmica textual que, de modo tão eficaz 

quanto discreto, introduz a negação absoluta do tribunal eclesiástico 

no mandamento que sin~plesn~ente proíbe ao homem matar o seu se- 

melliante, princípio só por si neutralizador de propostas intermédias, 

na dupla acepção de momento de avanço argumentativo, afiguran- 

do-se afinal esta diplomacia em real propulsão no sentido de eliminar 

o opositor, metonímia de Portugal que o estrangeirado ama com a 

exigência de naturalmente se exilar numa língua outra, quintessên- 

cia de liberdade na lucidez. O "Prefácio" desta edição preenche-se, 

No mesmo sentido, vide Antony Mckenna / Alain Mothu (dir.), La Pl~ilosophie 

clatzdestine ci l w e  Clussique, Oxford, Voltaire Foundation, 1997. 
Jean-Pierre Cavaillé, Dis/sii?zzllations, Jules-C6sat- IJa~zini, Fmnçois Lu Mothe Le 

Vayei; Gabt~iel Naz~l6, Louis Machon et Tot,quato Accetto. Religiotz, t7?ot%le etpolitique 

nu XWP siècb, Paris, Honoré Chalnpion, 2002. 
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então, no mérito, tambéin no seu limite, da descrição ordenada das 

partes que integram a obra até à minúcia que, menos gravemente, 

dispensaria a leitura, manipula o juízo sobre um Verney prudente 

até à cobardia ou de certa forina obscurantista numa justificada imer- 

são histórica. Ora, tratar-se-ia de, no balanço dos estudos existentes 

sobre Verney e na consciência do estádio de investigação sobre o 

nosso Setecentisino, pelo inenos interrogar as notórias perplexida- 637 

des do autor: a sua reincidência na recusa de autoria de obras ou 

folhetos que circulavam anonimamente, claro na assunção do delibe- 

rado hermetisino4 e da necessidade de destruir o que, em contexto 

excepcional, se permitiu dizer claramente, dadas as circunstâncias 

portuguesas5; a sua denúncia apaixonada da mediocridade da pro- 

dução intelectual entre nós, ao tempo, que assimila mal ou se alheia, 

na recusa do que inelhor se pensa na Europa culta, não reflectindo 

Verney toda a circulação clandestina de obras estrangeiras em roteiro 

hoje estudado6 que Portugal integra; a sua análise do antijesuitismo 

primário conducente à impossibilidade de o letrado "dizer a verdade 

ao soberano e poder fazer grandes coisas ao seu serviço e do públi- 

co" (CI, p. 83)', O seu alerta perante a ameaça do seu regresso em 

obras pedagógicas, "uina enfarinhadela das coisas modernas" perdida 

em "aridez dos escolásticos" e pedanteria (CI, pp. 202, 203, 205); a 

Luís António Verney, CartusItalianas, ed. supracitada, p. 84: "( ... ) Em conclusão, 

Excelência, o vosso silêncio contou-me muitas e belíssiinas coisas, e como, há muito 

tempo, estou acostumado a esta linguagem eremítica, parece-me tê-las percebido 

todas. (...In 
j Idem, ibidetn, p. 35, p. 59, de que destacaria: "( ... ) Tenho-te escrito com muita 

clareza e não me alargaria tanto com outro, e nem tanto, nein menos, porque eu para 

esse reino não escrevo senáo o que se possa ler. ( . . . ) 'I  

vide Robert Darnton, n e  Literaiy Undellgrouizd o f  the Olcl Regime, Cainbridge, 

Massachussets and London, Harvard University Press, 1982. 

'Quando não houver interesse de  desenvolvimento da citação, refiro a obra em 

apreço pelas iniciais do  título, indicando a página correspondente. 



sua desassombrada defesa da secularização do poder real no jogo 

que, a um tempo, assim autodenunciados, desconsidera a Inquisição, 

"a tenho pela coisa mais inútil e prejudicial" (CI, p. 104), e a guarda, 

"porque, supostos os prejuízos da nação, é preciso aquele pesadelo" 

(CI, p. 104), afirmando "uma tal providência que o súbdito tribunal, 

ao menos, não possa fazer mal aos povos" (CI, p. 104) para exaltar 

638 as Luzes e a misericórdia "que ensina a religião e a prudência" (CI, 

p. 107); neste particular, a sua humanização do Santo Ofício9, apro- 

ximando o modelo italiano, educadora da "boa razão que ensina ou- 

tros modos de descobrir a verdade" (CI, p. 113) ao réu, semelhante, 

afinal, de tantos judeus prestigiados em Lisboa e na diplomacia por- 

tuguesa "que por meio do dinheiro e protecção triunfam e oprimem 

os mais pobres", em vergonhosa contradição (CI, pp. 118, 172); a sua 

ênfase no ridículo de um país que se representa internacionalmen- 

te nas imagens dos auto-de-fé para estabelecer regras e supervisão 

laicas neste tribunal, antevendo as regras de diálogo entre censor e 

autor censurado, na Real Mesa Censória, conforme documentação 

constante na Torre do Tombo; a sua lucidez sobre o despotismo 

degenerando nos perigos da Revolução Francesa, espaço de "adula- 

dores e solicitadores de prazeres" (CI, pp. 148, 158) que sacrificam na 

inveja os homens verdadeiramente capazes de construir na crítica e 

na intervenção transformadora um paíslO; a sua intemporal proposta 

Luís António Verney, Cartas Italianas, ed. supracitada, p. 110: "( ... ) Cristo 
nunca mandou que se matasse ninguém por delitos de religião, (...)". 

Idem, ibidem, ediçáo supracitada, p. 156: "Mas isto não é suficiente nas 
presentes circunstâncias, sào precisas outras coisas já sugeridas e para estas é preciso 

mais prudência e segredo." 

'O Idem, ibidenz, edição supracitada, p. 160. Aqui Verney, procurando mais uina 
vez o anonimato, exprime a sua dor pela calúnia constanteinente sofrida no seu país 

no sentido de definir "o verdadeiro espírito patriótico" na reprovação do que aí deve 

ser corrigido para agir positivamente. Receoso da vingança dos tais aduladores, o 



Recensão critica a "Cartas Italianas", de Luis António Verney 

de "dar nova e bem pensada forma aos estudos" (C', p. 165), "extin- 

guindo cátedras inúteis e instituindo outras necessárias", jubilando 

docentes incapazes, fazendo prevalecer o mérito sobre a antiguidade, 

não consentindo "frades inúteis no reino, nem ociosos" (CI, p. 168) 

para cultivar os padres que não devem ser em número excessivo; a 

sua sugestão do estágio na advocacia e na medicina, a instruir-se com 

a parisiense, do ensino público nas aldeias, das estradas transitáveis 639 

e das hospedarias decentes que hão-de promover viagens, comércio 

e troca de ideias, das medidas de protecção económica e social às 

famílias numerosas, à agricultura e 2s artes "com recompensa, como 

se faz em Inglaterra" (CI, p. 179); a sua revelação do apoio secreto de 

D. João V, o mesmo que ele sabia disfarçado na multidão sequiosa 

do martírio dos judeus, a edições suas, a sua nota de natural apreço 

de Pombal ao estrangeirado que põe a nu a ignorância, malícia e so- 

berba dos cardeais portugueses, nomeadamente do responsável pela 

Inquisição, objectos de chacota em Roma. 

Ana Lúcia e Manuel Curado dão-nos agora a felicidade de ver 

reunidas num único volume e em língua portuguesa as palavras, o 

segredo que a sua sugestão vai desocultando, de Luís António Ver- 

ney. Os herdeiros do desterrado activo tentarão sempre o seu juízo 

autónomo, o seu talento de ver o que não se deixa perceber pela 

maioria, o seu espírito de sociedade, livre "de dissensão, de furor e 

de preconceitos antigos"". Reúnem-se, sem erudição, noutras músi- 

cas do segredo que o mundo sempre terá e que o há-de libertar. 

autor reafirma ainda a necessidade de contenção, prudência e segredo, concluindo 

que "no resto, conheço o mundo como é, como vai e corno irá. (...)". 
Idem, ibiclenz, edição supracitada, 20, p. 179. 


