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Fashion; do toucador de Belinda ao quarto de Carlos».
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respectivas (Alexander Pope, The Rape ofthe Locke, 1712
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pressuposto de que não existe réplica para um acto verbal

que, noutra língua corresponda exactamente às especifici
dades do original: será então uma recriação e parece-nos

ser essa a posição de Alcipe.
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uma nota de suicídio deixada pelo mago inglês na Boca do
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DEDICATED FOLLOWERS OF FASHION: DO TOUCADOR DE

BELINDA AO QUARTO DE CARLOS '

Miguel Alarcão

O presente artigo visa analisar e confrontar duas passagens que,
em nossa opinião, não só patenteiam algumas semelhanças estruturais
ou formais como poderão eventualmente cumprir nas obras respecti
vas uma função homóloga, enquanto denúncia de males (ou advertência
contra perigos) sociais e morais engendrados(áveis) pelo crescimento

e/ou florescimento económico(s) como o materialismo, amundanidade

e a ociosidade. A primeira passagem, extraída de The Rape ofthe Lock,
de Alexander Pope (1688-1744),

2
reconstitui-nos o toucador de uma

recém-acordada Belinda, enquanto a segunda, colhida de Uma Famí

lia Inglesa, de Júlio Dinis (1839-71),
3
nos franqueia as portas do

quarto de um ainda adormecido Carlos Whitestone. Embora não seja
evidentemente possível nem sequer desejável desenraizar por comple
to estas passagens dos solos textuais de onde brotaram (o poema
herói-cómico de Pope e aquele que é, afinal, o único romance citadino

de Júlio Dinis)
4
nem talvez da demais produção literária dos respec-

1
Permitam-se-nos dois breves tributos: o primeiro para recordar que o titulo deste

artigo se inspira obviamente no da canção popularizada pelos Kinks nos anos 60 e o

segundo para agradecer a duas colegas, cujas obras dinisianas, citadas na Bibliografia,
estimularam e tomaram mais grata esta nossa reincursão por temas portugueses: Helena

Carvalhão Buescu e Marina de Almeida Ribeiro A. P. Lopes.
2
A referência bibliográfica abreviada da edição utilizada é: The Poetical Works of

Alexander Pope. (...), s.d, pp. 53-78. Por comodidade, transcreve-se em Anexo (trecho A)

o passo relevante de The Rape of the Lock, editado em 1712 e 1714, respectivamente com

dois e cinco cantos, e doravante identificado pelas iniciais R. L.

3
Mantendo os critérios de referenciação expostos e utilizados na nota precedente,

cf. Uma Família Inglesa 1985; a passagem citada ocorre no cap. VI, pp. 1 17-9 e acha-se

também transcrita em Anexo (trecho B). A obra, composta entre 1858 ou 1859 e 1862,

inicialmente intitulada Uma Família de Ingleses e publicada no Jornal do Porto entre

Março e Maio de 1867, seria editada em volume logo no ano imediato, já com o titulo

actual, que doravante identificaremos como
F. I.

4
Irwln Stern refere-se-lhe mesmo como "(...) o primeiro romance da vida urbana

portuguesa contemporânea (...)" (Stern, Júlio Dinis e o Romance Português (1860-1870).

1972, p. 143).
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tivos autores, procuraremos situar-nos neste estudo
ao nível restrito

dos trechos, deles extravazando apenas na medida do que tivermos

por útil, conveniente ou necessário.

Antes de os analisarmos separadamente, sublinhem-se, contudo,

dois aspectos preliminares: por um lado, o recurso comum à conju

gação dos modos narrativo e descritivo valorizada pela itinerância

quase fílmica do olhar narratorial e, por outro, o facto de ambos os

episódios terem por cena o quarto de dormir, 'torre de menagem' desse

'bastião' de intimidade que, conforme tem sido sublinhado, é já de si

a própria casa.
5
Com as nossas desculpas e a correspondente vénia

a Sir Francis Bacon (1561-1626), para quem "houses are built to live

in, and not to look on (...)",
6
ousemos transportar-nos até Londres no

início do século XVIII e espreitar de passagem o boudoir de Belinda, a

bela e jovem ninfa que acaba de acordar.

& & &

Tornados pelo texto testemunhas do despertar de Belinda (trecho

A) e enquanto Carlos permanece adormecido (trecho B), impõem-se-
-nos desde logo algumas observações com o objectivo de estabelecer

ou sugerir as possibilidades de um confronto intertextual. Assim, se

Belinda é acordada por intervenção directa do cãozinho Shock (w.
1 15-6), é no mínimo curioso constatar a presença, no final do trecho

B, de um outro canídeo, o anónimo Terra-Nova que, ao contrário de

Shock, aguarda com paciência não isenta de majestade o despertar de

Carlos Whitestone ... Em segundo lugar, Shock, ao cortar abrupta
mente os fios que unem Belinda ao reino do onírico, põe termo ao

premonitório aviso do silfo Ariel, figura que não tem em R. L. a sua

primeira aparição na literatura inglesa,
7
mas que Pope caracteriza

como mensageiro de uma iminente desgraça e auto-identificado

protector da jovem; em F. L, por seu turno, e já após o recurso

narratorial ao advérbio "tranquilamente", o sono de Carlos é qualifi
cado como "(...) livre de pesadelos e de sonhos importunos." Finalmen-

5
Cf., por exemplo, a sua apresentação como "(...) un espace de réconfort et d'intimité.

(...) un espace qui doit condenser et défendre l'intimité." (Bachelard, La Poétique de

VEspace. 1989, p. 59); o mesmo autor acrescenta que "examinée dans les horizons

théoriques les plus divers, il semble que 1'image de la maison devienne la topographie de
notre être intime." [ibidem, p. 18). Para Chevalier e Gheerbrant, "comme la cite. comme

le temple (...) lamaison est au centre du monde, elle est 1'image de 1'univers. (...) La maison
est aussi un symbole féminin, avec le sens de refuge, de mère, de protection, de sein

maternel (...)." (Chevalier e Gheerbrant (eds.), Dictionnaire des Symboles (...), 1982,

pp. 603-4).
6
Bacon, "EssayXLV

— OfBuilding" inEssays. 1985. p. 133; cf. também a afirmação
de Le Corbusier (1887-1 965) , facilmente aplicável ao 202 de A Cidade e as Serras, de que
"une maison est une machine-à-habiter." [apud Cohen, J. M. e M. J. (eds.), The Penguin
Dictionary ofQuotations. 1981, p. 233. n.9 7).

7
De facto, Ariel surgira já em Shakespeare (1564-1616). TheTempest peça escrita

provavelmente em 161 1 e divulgada no FirsíFoto (1623), e Milton (1608-74), Paradise Lost

(1667) (cf. Harvey (ed.), The Oxford Companion to English Literature, 1983, p. 39).

8



te, enquanto o despertar de Belinda antecede o episódio ludico-social

do jogo de cartas (ombré), durante o qual o caracol de Belinda lhe será

cortado pelo barão,
8
o sono retemperador de Carlos sucede aos

episódios também lúdico- sociais do jantar no "Águia de Ouro" e do

baile de máscaras integrado nas celebrações do Carnaval portuense.
Retomando o trecho A, ao despertar de Belinda seguir-se-á um

processo de gradual embelezamento
9
decorrente da prestimosa ajuda

de uma serviçal (mais adiante nomeada como Betty, v. 148), mas

sobretudo de um extenso e requintado arsenal cosmético que, entre

outras particularidades, nos coloca perante um caso de evolução
semântica: com efeito, o termo "toilet" (v. 121) não possui aparente
mente ainda o sentido que hoje lhe daríamos, mas antes o de

'toucador', remetendo assim para o quase universal galicismo de

toilette, integrado ou não na expressão verbal transitiva (fazer a

toilette). Não é ele sequer o único presente em R. L. (cf. as duas

ocorrências de "billet-doux", ou cartas de amor, v. 118 e v. 138),

recorrendo também o narrador dinisiano a "voltaires", "robe de chambre"

e "abat-jour", talvez um sintoma linguístico do diagnóstico queirosiano
de Portugal como um país traduzido do francês ...

,0

No panorama editorial inglês dos finais do século XVII e sobretudo

do século XVIII é possível encontrar obras (algumas das quais contem

porâneas de Alexander Pope), que, focando os mais variados aspectos

da condição feminina em Inglaterra, pretendem de alguma forma

defini-la, orientá-la e moldá-la com objectivos que, naturalmente,

oscilam entre os pólos de uma maior libertação e sujeição.
"
Por

facilmente aplicáveis ao já referido embelezamento gradual de Belinda,

que o próprio narrador reconhece ('The fair every moment rises in her

charms, (...)", v. 140 e seguintes até final do Canto I), reproduzam-se

aqui as palavras de Wetenhall Wilkes (m. 1751):

"My present design is to caution you against ali levities

of dress, carriage, or conversation, that may taint or blemish

the purity of the mind ... That girl, who endeavours, by the

artífice of dress, to attract the admiration, to stir up lan-

guishing desires, and to provoke the wanton wishes of her

gay beholders, is as guilty of breaking the seventh com-

mandment, as the woman in the Gospel, that was taken in

B
A apresentação ou celebração épica de um episódio trivial, cujas proporções são.

pois, inflacionadas com objectivos irónicos (como se sabe, R. L. ficcionaliza um caso

ocorrido entre Miss Arabella Fermor e Lord Petre), é. evidentemente, central à natureza.

concepção e execução de um texto herói-cómico.

9
Contraste-se com um poema satírico de Swift ( 1 667- 1 745) . datado de 1 73 1 . no qual

o nocturno despir de Corinna a devolve gradualmente
à fealdade que durante o dia. mercê

de próteses, adornos e cosméticos, havia conseguido
esconder ("A Beautiful Young Nymph

Going to Bed Written for the Honour of the Fair Sex" in Davison (ed.), The Penguin Book

ofEighteenth-Century English Verse. 1983, pp. 44-6); para
outras sugestões de confronto

textual, cf. I. R. F. Gordon, A Preface to Pope, 1981. p. 138.

10 Cf "O Francesismo" (1887 ou 1888) in Notas Contemporâneas. 1982. p. 147.

11

Sugerimos aqui a consulta da antologia organizada por
Vivien Jones (ed.), Women

in the Eighteenth Century (...). 1990.
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the fact. Therefore be not industrious to set out the beauty
of your person; but (...) let your dress always resemble the

plainness and simplicity of your heart."
12

Parece-nos igualmente importante reiterar aqui um aspecto várias

vezes sublinhado pela crítica literária popiana: o carácter litúrgico dos

ritos a que Belinda se submete, na medida em que todos os vocábulos

utilizados (substantivos, adjectivos, verbos)
13

configuram um campo

semântico de culto, mais adequado, portanto, à religião do que à

cosmética.
M
Na origem desta liturgia indevida, que materializa, afinal,

uma inversão ou perversão de valores, está o Pecado Mortal da

vaidade, do orgulho ("pride", v. 128), já sugerido pelo celestial reflexo

que o espelho de Belinda lhe devolve (w. 125-6)
15

e cuja punição
consiste precisamente no roubo do caracol. I6 Fruto do rápido esque
cimento do sonho inaugural e dos avisos oníricos de Ariel (v. 120), da

auto-confessada incapacidade de interpretação dos sinais ominosos

(Canto IV, w. 161-6, pp. 73-4) e da ostentação da beleza em cortesãs

feiras da vaidade, censurada por Clarissa e lamentada, de resto, pela

própria Belinda,
17
esse roubo, embora irreversível, será de alguma

forma mitigado pela conversão final do caracol na nova estrela que

imortaliza nos céus a beleza terrena de Belinda.

Empunhada pelo narrador, a câmara de filmar focaliza, por

último, os inúmeros adornos que, servindo ainda e sempre o culto dos

12
A Letter ofGenteel and Moral Advice to a Young Lady, 1740, apud ibidem, p. 30;

outro texto transcrito por Vivien Jones , da autoria de Elizabeth Singer Rowe (1674-1737)

e publicado em Letters Moral and Entertaining (1728), é curiosamente uma carta

endereçada por 'Sílvia' a 'Belinda' [ibidem, pp. 22-6), o que aponta para a estereotipação
do nome no quadro de uma literatura da condição feminina animada de propósitos
edificantes, moralizadores ou reformistas. Sobre a voga literária do nome 'Belinda'. cf.

também Harvey (ed.), op. cit., p. 77.
13
Atente-se. por exemplo, em "unveiled" (v. 121), "robed in white" (v. 123), "adores"

(idem), "heav'nly image" (v. 125). "inferior priestess" (v. 127), "altar" [idem], "sacred rites"

(v. 128), "offr'ings" (v. 130). "goddess" (v. 132). até as "Bibles" quase escondidas pelos
demais objectos, todos eles de carácter mundano ou profano, citados no verso final

(v. 138); as próprias Jarras de prata acham-se "(...) in mystic order laid." (v. 122).
M
David Nokes, entre outros, aponta "(...) the practical heresy of this ritualistic event,

inwhich the language of religion is perverted to gratifyworldly vanity (...)" (Nokes, Raillery
and Rage. (...), 1987, p. 111). I. R. F. Gordon. também ele rendido a esta passagem, referir-

-se-á à cerimónia como "(...) an inverted Mass in which ali the ritualized ceremony that

should be used to worship God is used instead to worship social and personal
appearance." (Gordon, op. cit. p. 137).

15 Sobre a complexa simbologia dos espelhos, remetemos uma vez mais para
Chevalier e Gheerbrant (eds.). op. cit.. pp. 635-9; cf. também Eco, "Sobre os Espelhos"
in Sobre os Espelhos e outros ensaios, 1989, pp. 1 1-44.

16
As eventuais intenções e/ou interpretações moralizadoras não são logicamente

incompatíveis com leituras menos literais ou mais alegóricas possibilitadas pelas
virtualidades metafóricas e polissémicas da língua: cf., por exemplo, a possível tradução
do título do poema de Pope como "A Violação da Fechadura". "O Arrombamento do

Cadeado", etc.
17 Cf. respectivamente Canto V, w. 9-34. pp. 74-5 e Canto IV, w. 95-120. p 72 e

w. 147-0, p. 73.
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"cosmetic pow'rs" (v. 124), se acumulam sobre o toucador;
18 observe-

-se, a propósito, como a já referida itinerância da visão narratorial e a

profusão cumulativa dos objectos seleccionados se apoiam respecti
vamente no uso dos deícticos ("here", v. 129, v. 135 e, com maiús

cula, v. 137, 'This", v. 133 e "yonder", v. 134) e na elisão das

conjunções coordenativas ("Puffs, powders, patches, Bibles, billet-

-doux", v. 138).Werner Sombart, que atribui à mulher a interiorização
doméstica do luxo,

19
cita dois exemplos facilmente articuláveis com

as descrições transcritas em Anexo:

"Angela vivia no Palácio Loredan, instalada com pompa

régia: os tapetes, os brocados, os couros dourados cobriam

as paredes; em alguns salões podiam admirar-se frescos dos

artistas mais famosos. Tapetes turcos, (sic) cobriam os

soalhos; sobre as mesas luziam tapetes de veludo bordados

a ouro; os numerosos salões estavam cheios de móveis com

ricas talhas e incrustações artísticas. Nos aparadores viam-

-se vazilhas de prata, majólicas de Faenza, Caffagiolo, Urbino,
assim como os cristais de Veneza mais caros. A proprietária,

cujo gosto requintado era bem conhecido, tinha em sua casa

uma variadíssima e rica colecção de quadros, armas, livros

preciosamente encadernados, bandolins e valiosas miude

zas artísticas."
20

"Nessa residência pude apreciar tapetes de França cujos

desenhos, delicadeza de trabalho, intensidade na reprodu

ção superam tudo quanto se conhece até agora no género ...

Admirei também um gabinete com lacas japonesas, incon

táveis biombos, relógios, jarrões de prata, mesinhas, étagères

adornos e acessórios de lareiras, e braseiras ..., tudo de

prata maciça."
21

O ambiente luxuoso e materialista habitado por Belinda será

reforçado pela indicação da proveniência dos "unnumbered
treasures"

(v. 129) e "various offrings of the world" (v. 130) que povoam o

toucador
22
e pela consequente sugestão de um universalismo comer-

18 "Fashion, like money. has the power to
miniaturise the whole world into a domestic

toy. The dressing-table (...) becomes a mock-heroic tableau: a model
world in which vanity

and utopian dreams usurp the place of nature." (Nokes. op. cit.. p. 111).

19
Sombart, Amor. Luxo e Capitalismo. 1990, p. 105.

20

Apud ibidem, p. 114; infelizmente. Sombart não referencia a fonte nem situa

cronologicamente a transcrição, limitando-se
a identificar a personagem como Angela

Zaffeta, residente em Veneza.

21

Evelyn, Memoriais. 1562 (sic) apud ibidem p. 1 15: a residência descrita e de Louise

de Kéroualle, Duquesa de Portsmouth e amante de Charles II (1660-85).

22 Todas estas preciosidades serão logo adiante nomeadas colectivamente como

"glitfring spoll" (v 132). insinuando- se. pois. a ideia de
uma política comercial inglesa de

expropriação, espoliação ou pilhagem de bens e riquezas estrangeiros; ocorre-nos. a

propósito, o seguinte veredicto de
A. P. J. Taylor: "The British Empire of the eighteenth

century
- the first British Empire as it was often

called - was a straightforward system

11



ciai e económico de que o próprio Pope, como veremos adiante,
se fará

eco em Windsor Forest (1713). Importa, contudo, ter presente que, no

âmbito do Iluminismo setecentista, esse universalismo viria a mani-

festar-se de múltiplas formas, espraiando-se pelos mais vastos secto

res do pensamento e da actividade humanos, das ciências jurídicas à

teoria política, da estética à geografia, da antropologia à filosofia, como

se depreende, aliás, do famoso dístico de Samuel Johnson (1709-84):

"Let observation with extensive view, / Survey mankind, from China

to Peru."
23

Embora o mapa mundi evocado por Pope no excerto em análise

não se desenrole ainda do Extremo Oriente à América Latina, abran

gidos, como vimos, pelas longitudes implícitas no dístico de Johnson,

as referências à índia e à Arábia (w. 133-4) serão já porventura

significativas do exotismo e, mais especificamente, do "orientalismo"
24

estudado por Edward Said, característico do séc. XVIII e em larga
medida tributário da recepção europeia de As Mil e Uma Noites,

traduzidas para francês por Antoine Galland ( 1 704) e anonimamente

para inglês dois anos mais tarde. A influência do orientalismo e, em

particular, da chinoiseríe, nas artes decorativas da época traduzir-se-

-ia numa verdadeira febre por porcelanas, "(...) artigo que começou a

fabricar-se na Europa a partir dos começos do século XVIII e que deu

origem a uma das mais importantes indústrias, devido principalmente
aos inúmeros pedidos feitos pelos príncipes, que por causa do seu

gosto pela porcelana chegaram a cometer verdadeiras loucuras." 25

Embora exteriores ao trecho A R- L. contém diversas alusões à

porcelana 'chinesa'
26

(adjectivo que, de forma metonímica, surge por
vezes como sinónimo de 'oriental', sem constituir necessariamente

uma declaração de proveniência ou genuinidade), ao passo que o

narrador de F. I. se refere, no próprio trecho B, aos "(...) fragmentos de
uma preciosa jarra de porcelana da índia (...)."

O universalismo comercial subjacente à descrição do toucador de

Belinda aponta, a nosso ver, para um momento histórico particular,
contemporâneo de Pope e da composição de R. L. e ao qual estes, por

of plunder." (Taylor, "Conquerors and Profiteers" in Essays in English History. 1984,

p. 30). Curiosamente, também o narrador de F. /. virá a referir-se ao "(...) interior

desordenado e quase vazio (dos roupeiros de Carlos), como após um saque de cidade

conquistada."
23 "The Vanity ofHumanWishes" (1749). w. 1-2 inWain (ed.), The Oxford Anthology

ofEnglish Poetry. I, 1990. p. 541.
24 Sambrook atribui a Joseph Spence ( 1 699- 1 768) a paternidade do termo, cujo berço

terá sido curiosamente uma obra de Spence sobre uma tradução do seu amigo Pope. An

Essay onPope's Odyssey.de 1726 (Sambrook, TheEighteenth Century (...), 1989, p. 187).
25
Sombart. op. cit., p. 89; cf. também ibidem, p. 169 e Sambrook. op. cit, pp. 190- 1 .

26 Cf. um dos sinais de perigo enumerados por Ariel ã sua legião de silfos e sílfides

("Or some frail china jar receive a flaw;". Canto II. v. 106. p. 63), a interpretação correcta.
embora tardia, dos augúrios matinais por Belinda ("The totfring china shook without a
wind,", Canto IV, v. 163. p. 73) ou a comparação dos seus gritos aos que ocorrem "(...)
when rich china vessels fall'n from high, / In glitfring dust and painted fragments lie!"
(Canto III. w. 159-60. p. 68).
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conseguinte, dificilmente poderiam deixar de aludir. Esse momento,

cuja caracterização procuraremos traçar em breves linhas, estaria
talvez na origem dos perigos ou falhas morais que Pope parecera
entrever e subtilmente criticar na pessoa de Belinda.

& & &

Independentemente da versão considerada (a de 1712 ou a de

1714), a composição de R. L. integra-se num período que, visto pelo
prisma da nossa contemporaneidade, poderíamos apelidar como 'de

charneira' ou 'de transição', simultaneamente terminal e vestibular,

enquanto testemunha dos anos finais do reinado de Anne (1702-14)
e do próprio período Stuart, mas também da já negociada e anunciada
sucessão Hannoveriana (George I, 1714-27). Na base da relativa

suavidade desta 'passagem do testemunho' acha- se todo um conjunto
de factos, fenómenos e factores oriundos de um passado recente,

alguns dos quais se reflectem de forma explícita e/ou implícita nos

primeiros textos poéticos de Pope, entre os quais avulta o nosso R. L.

Do ponto de vista da religião e da política, que o século anterior

havia não só feito convergir como colocado de forma quase obrigatória
ou permanente na ordem do dia da agenda oficial, o triunfo do

protestantismo e do parlamentarismo havia sido assegurado pelo

duplo favorecimento da sucessão feminina de James II (1685-8) sobre

a masculina: em 1688, no quadro da chamada "Revolução Gloriosa",

através de um entendimento inter- ou supra-partidário em torno de

Mary II /William III (1689-1702) e em 1701, através da Lei da Sucessão

(Act ofSettlement) , nomeando já os sucessores de Anne, à data ainda

herdeira do trono.
27

Para além da união parlamentar da Inglaterra e da Escócia (Act of

Union, 1707), da qual, recorde-se, nascerá a Grã-Bretanha e que,

salvaguardando a especificidade religiosa e judicial escocesas, lhe

abre as portas do desenvolvimento economico-comercial, o reinado de

Anne, retomando e expandindo a valia militar já visível na Guerra da

Liga de Augsburgo (1688-97), assiste aos primórdios da escalada

colonial e imperial da Grã-Bretanha. Com efeito, embora a sua

supremacia europeia e mundial tenha começado a ser ameaçada no

último quartel do século passado, a autonomização das parcelas do

globo terrestre, avidamente coleccionadas desde o início do século

XVIII, data praticamente dos nossos dias, não obstante sobrevivências

como Gibraltar, as Falkland /Malvinas e, até há bem pouco tempo,

Hong Kong.

27 Em ambos os casos o lesado é James Edward Stuart ( 1 688- 1 766). filho de James

II e mais conhecido como o 'Velho Pretendente' [Old Pretender), cuja causa será herdada

pelo seu filho Charles Edward Stuart (? - 1788). o 'Jovem Pretendente' [Young Pretender

ou Bonnie Prince Charlie); sangue Stuart, embora mais
diluído, têm também os Eleitores

de Hannover, favorecidos em 1701 , na sua qualidade de descendentes de Elizabeth, filha

de James I (1603-25).
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Entre os vários conflitos em que a Inglaterra/Grã-Bretanha se

envolve ou vê envolvida ao longo do século XVIII,
28
cumpre aqui

destacar a Guerra da Sucessão de Espanha, conduzida pelos whigs

até 1710 e concluída pelos tories (Tratado de Utrecht, 1713) na sua

curta passagem pelo poder (1710-4). Segundo vários críticos
de Pope

(que, por esta altura, daria, recorde-se, os últimos retoques
em R. L.),

as sólidas afinidades ideológicas com os tories, características da fase

final da vida e obra literária do poeta, achar-se-iam ainda por

estabelecer;
29
e de facto, corroborando de algum modo essa neutra

lidade ou independência, pensamos que a tradicional apresentação de

Windsor Forest (1713) como um panegírico desencadeado e inspirado

pela paz tory consubstanciada no Tratado de Utrecht não deve fazer-

-nos esquecer que ele põe, afinal, termo a uma guerra que, em termos

de resultados práticos e do ponto de vista do interesse inglês, havia

sido globalmente bem conduzida pelos whigs.

Lançados que estão alguns dados de ordem religiosa, política,
militar e diplomática relevantes para a caracterização sumária da

Inglaterra contemporânea de Pope, faltará considerar a área economico-

-comercial, fortemente cultivada e desenvolvida no período posterior
à Restauração (1660). Entre os factores que contribuem para o

crescimento do sector poderíamos apontar, sem sermos exaustivos, o

interesse e o estímulo concedidos pela própria Coroa à navegação,
tanto comercial quanto militar, englobando, como é lógico, as activi

dades da construção e aparelhamento; a superação, através da

afirmação de uma efectiva supremacia bélica e de posteriores

concertações politico-dinásticas, da rivalidade naval e comercial até

então protagonizadas pelos Países Baixos; a expansão das manufac

turas, o consequente enriquecimento das classes mercantis e o

aparecimento de uma aristocracia do dinheiro, cujos rendimentos são

não raro aplicados no sector fundiário; a criação de companhias e

sociedades anónimas e o início da actividade financeira estatal mate

rializada na fundação do Banco de Inglaterra (1693-4), contemplando,
entre outros objectivos, o financiamento das campanhas de William

III, no âmbito da já referida Guerra da Liga de Augsburgo (1688-97),
e a gestão da Dívida Pública;

30
a consolidação e expansão dos

28
Guerra da Sucessão de Espanha (1702-13), Guerra da Orelha de Jenkins (1739),

que se dilui e prolonga na Guerra de SucessãoAustríaca (1740-8), Guerra dos Sete Anos

(1756-63) e as guerras revolucionárias e napoleónicas (1793-1815, exceptuando as

tréguas de 1802-3, decretadas pela Paz de Amiens).
29
Cf., a este respeito, a tantas vezes citada declaração de Pope, embora produzida

apenas em 1733: "In moderation placing ali my glory, / While Tories call me Whig, and

Whigs a Tory." (The First Satire of the Second Book of Horace — To Mr. Fortescue",
w. 67-8 in The Poetical Works [...). s.d., p. 293).

30
Atente-se, por esclarecedor, no seguinte exemplo: "No século XVII, já dominava em

Londres o crédito e as suas aplicações. Podia mobilizar-se em pouco tempo grandes somas
de dinheiro, como bem o demonstra o facto de o capital das acções do Banco de Inglaterra
(1 200 000 libras) ter sido realizado entre 29 de Junho e 2 de Julho de 1694." (Sombart,
op. cit.. p. 40). Numa obra clássica, Raymond Williams defende, porém, que "by
comparison with the established trades and crafts, themselves responsive to the increases
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mercados decorrentes do eclipse parcial, embora visível a olho nu, das
concorrências holandesa e espanhola, bem como dos sucessos mili

tares e diplomáticos britânicos, mercados esses que se perfilam
simultaneamente como fontes de fornecimento de matérias-primas e

pontos de colocação e escoamento dos produtos manufacturados; a

própria adopção de medidas económicas e comerciais proteccionistas
(ou 'mercantilistas') que, não sendo de modo algum exclusivas da Grã-
-Bretanha e não obstante as limitações apontadas, por exemplo, por
Adam Smith (1723-90) em The Wealth ofNations (1776), dominarão a

política económica estatal até meados do século XIX ... todos estes

factores ajudam a compreender e explicar o crescente poderio econó

mico e comercial da Grã-Bretanha, largamente concentrado na pró
pria capital31 eminiaturalmente representado no toucador de Belinda:

"London's future prosperity as a world trading centre is

guaranteed by the Peace of Utrecht and the põem (Windsor
Forest) ends with a truly splendid vision of harmonious

mercantile activity spoken by Father Thames. Peace will free
the nations of the world from commercial exploitation:
national boundaries and separating distance will disappear
as London becomes the principal market-place and tourist

attraction of the whole world. It is the fulfilment of this

prediction that allows Pope to write the famous scene of

Belinda's toilette into the 1714 version of The Rape ofthe
Lock (...)."

32

in wealth and trade and display, this financial business was that of a minority. But it
underlines the specific significance which, allied to its concentration of politicai power,
the capital was acquiring." (Williams. The Country and the City. 1985, p. 147).

31

"Apart from being the seat of government and the heart of fashionable society, it

(London) had long been the most important manufacturing town in the land. Its position
as market and distributive centre, far from being challenged in this era, grew even

stronger. The national economy would have collapsed without it (...). Simply in size,

London dominated the nation." (Rogers. The Augustan Vision. 1978, p. 14).
32

Hammond, Pope, 1986, p. 33. Cf. também dois artigos de Louis Landa,

apresentados pelo próprio autor como complementares e posteriormente republicados em

volume, que têm precisamente como ponto de partida um dos princípios e objectivos
básicos da filosofia e da prática mercantilistas: a manutenção de uma balança comercial

favorável por via de uma restrição ou contenção das importações, nomeadamente através

da oneração alfandegária. Assim, em "Pope's Belinda (...)" (in Essays in Eíghteenth-

Centunj English Literature, 1980, pp. 178-98) Landa centra-se no fenómeno de importação
de seda visto, à luz das teses mercantilistas, como lesivo da lã e dos têxteis ingleses e da

própria implantação de uma cultura e indústria nacionais de seda, o que explica que
Belinda seja em dado momento apresentada como "(...) an economic sinner (...)" (p. 198).
Por sua vez, "Of Silkworms and Farthingales (...)" (in ibidem, pp. 199-217) procura seguir
o modo como o mesmo mercantilismo procurou conciliar desenvolvimento comercial e

crescimento económico com moralidade: segundo Landa, essa conciliação é feita através

de justificações e racionalizações como a professada interdependência comercial das

nações para o bem comum, subjacente à qual se adivinha a presença do optimismo

filosófico consubstanciado no famoso "Whatever is. is right", de Pope ("An Essay on Man",

Ep. I, v. 294 In The Poetical Works (...), s.d., p. 202); por falar em Pope. releia-se, a

propósito, o juízo formulado sobre a Timon's uííiana epístola dedicada a Lord Burlington

("Moral Essays. Ep. IV in ibidem pp. 264-70).
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Este intenso, acelerado —

e em larga medida assimétrico —

crescimento económico e comercial (mas também, no que toca à

capital, geográfico, populacional, demográfico,
33
etc.) viria, agravado

pela mecanização e científização agrícolas e pela industrialização, a

precipitar todo um conjunto de custos económicos, sociais, laborais,

demográficos e urbanísticos magnificamente evocados por Raymond
Williams na obra já citada; de facto, aproveitando e de certo modo

actualizando seculares convenções literárias e culturais, inúmeros

autores ingleses não deixariam de arremessar contra os muros da

nova civilização urbana um arsenal de críticas e acusações como as

de parasitismo, ganância, luxo ostentatório, corrupção, amoralidade,

impessoalidade, desumanização ... para citar apenas sete pecados
mortais de uma lista potencialmente bem mais extensa.

Vários factores poderão eventualmente explicar que, à data de

composição e publicação de R. L (1712-4), Pope não tenha também ele

embarcado ainda em sanguíneas diatribes anti-urbanas e anti-corte-

sãs, ficando-se por discretos avisos, brandas censuras e veladas

críticas. Com efeito, não obstante a professada independência ou

neutralidade de Pope, a que já aludimos,
34
em 1712-4 vivia-se ainda

a fugaz Primavera do poder tory (1710-4); não terminara ainda o

reinado de Anne Stuart (1702-14), cuja coroa de louros, recém-ornada

pelo tory Tratado de Utrecht (1713), Pope comporá em Windsor Forest

(1713); as limitações, os malefícios e as iniquidades do interesse

monetário e do mundo do capital, tradicionalmente conotados com os

whigs, não haviam ainda sido tornados públicos pelo crash financeiro

de 1 720 (South Sea Bubble) nem tivera ainda início o longo e nepótico
consulado do whig RobertWalpole (1721-42), bafejado por influências
e cumplicidades ao mais alto nível de uma Corte 'estrangeira' e ainda

por cima (ou talvez por isso mesmo ...) surda ou alheia a augustanos
mecenatos das letras inglesas. Como nota Gordon,

'There is a smiling ambivalence in Pope's attitude to the
fashionable life of Westminster in his earlier poems. He

knows that the town is traditionally to be rejected as a place
of hypocrisy and affectation, and yet one cannot help
sensing the young man's attraction towards its social gaiety.
A distinct affection for the glitter of society lies beneath the

gently satirical surface of The Rape of the Lock." 35

33
Sombart, por exemplo, estima em 674.550 o total da população londrina em 1700

(Sombart, op. cit.. p. 30). embora mais adiante aponte c. 700.000 no final do século XVII

[ibidem, p. 174); por sua vez, 864.845 é o número citado para 1801 [ibidem, p. 31). por
sinal o ano de realização do primeiro censo oficial. Sobre as analogias anatomico-clinicas
inspiradas nos séculos XVII e XVIII por esse crescimento, cf. Landa, "London Observed

(...)" in op. cit.. pp. 218-31.
34
Cf. supra nota 29; sobre o posicionamento politico-ideológico de Pope, cf. Gordon,

op. cit.. pp. 1 18-24, merecendo também consulta as páginas dedicadas à representação
popiana da cidade e da corte, sobretudo pp. 39-40.

35
Ibidem pp. 37-8; cf. também p. 138. Na fórmula feliz de Norman Callan, "(...) Popes

vision ofthe pretty. if absurd, world of fashion has ali the delicacy ofa landscape seen
through the wrong end of a telescope." (in Ford (ed.), The New Pelican Guide to Enqlish
Literature. IV. 1982. p. 247).
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Fazendo também nossas estas palavras e a interpretação que elas
materializam e propõem, na figura de Belinda e na representação que,
dela irradiando, nos é oferecida da elegante sociedade londrina dos

inícios do século XVIII, Pope ter-se-á limitado a sugerir, com a delicada

leveza de um miniaturista, os insuspeitados perigos que essa mesma
sociedade coloca a uma jovem, bela, rica, mas com o seu quê de

incauta futilidade, borboleta que esvoaça em volta da chama que lhe

há-de queimar as asas: deslumbrada, como Narciso, ante a sua

própria beleza e, contudo, vergada aos caprichos e ditames da Moda;

preenchendo ou iludindo as horas ociosas com os corropios de uma
vida social e mundana perfumada por sonhos, jogos e promessas de

amores cortesãos; a um tempo senhora e escrava dos tesouros e

objectos de luxo que uma sociedade visivelmente abastada, mas

potencialmente minável por tentações e idolatrias materialistas e

consumistas, lhe depositou no toucador.

& & &

Se viajarmos agora da Londres do início do século XVIII ao Porto

dos meados do século XIX, cerca de 1 50 anos mais tarde, deparar-nos-
-emos fatalmente com alguém (o narrador dinisiano de F. /.) que,

combinando como Pope os modos ou registos descritivo e narrativo,

nos conduzirá numa visita guiada a outro espaço de recolhimento e

intimidade: o quarto de Carlos Whitestone. Além das diferenças já

apontadas relativamente ao excerto de Pope (a turbulência do sonho

de Belinda face à placidez do sono de Carlos; a relação de anteriori

dade e posterioridade que mantêm, respectivamente, com os episódios
do jogo de cartas e do baile de máscaras; até mesmo o comportamento

oposto dos animais domésticos...), refira-se que, tal como a inclusão

comum de um serviçal (Betty em R. L, André em F. I.) não inviabiliza

os diferentes papéis que lhes serão outorgados pelo narrador (de

assistente no processo de embelezamento de Belinda e agente do

despertar de Carlos, respectivamente), também o recurso popiano e

dinisiano aos modos narrativo e descritivo não evita que a interpela

ção narratorial da protagonista em R. L. ("Twas then, Belinda (...)",

v. 117, "Thy eyes (...)", v. 118 e "(...) thy head", v. 120; itálicos da nossa

responsabilidade) se ache de todo ausente de F. I.

Qualquer leitura, mesmo a mais superficial ou distraída, dos

trechos seleccionados, dar-se-á certamente conta do modo como os

espaços descritos (o toucador de Belinda e o quarto de Carlos) se

acham povoados de objectos que profusamente se acumulam, de

forma mais concentrada (R. L.) ou mais dispersa (F. /.), contribuindo

para a caracterização dos dois jovens. Com efeito, se o trecho A havia

logrado, a partir de um toucador, caracterizar uma belle ou cocotte

inglesa do início do século XVIII, poder-se-ia dizer que, socorrendo-

-nos de outro estrangeirismo, o que emerge do trecho B é igualmente
a caracterização, a partir da decoração de um aposento, de um dandy
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anglo-português dos meados do século XIX.
36 Paralelamente — o que

não surpreende, tendo em conta que a acumulação de objectos e a

deambulação visual empreendida pelos narradores aproximam de

forma evidente os dois trechos —

, também a descrição do quarto de

Carlos, como a do toucador de Belinda, recorrerá a deícticos e

construções assindéticas.
37

Não obstante esta idêntica acumulação e profusão de objectos nos

domínios domésticos que nos foi dado espreitar, pensamos dever

acentuar aqui uma distinção básica entre Belinda e Carlos, ainda que
ela conduza (como cremos que conduz) a interpretações comporta

mentais, psico-sociológicas ou axiológicas razoavelmente próximas.
Na verdade, os múltiplos, ricos e variados objectos dispostos de forma

concentrada sobre o toucador de Belinda acham-se, recorde-se, "(...)

in mystic order laid" (R. L., v. 122; itálico nosso); esta ideia de 'ordem'

é, a nosso ver, desenvolvida e, logicamente, reforçada pela utilização
metódica, consciente, planificada de todos esses produtos e utensílios

por Belinda, Betty e pelos invisíveis espíritos do ar, tendo em vista o

efeito ou objectivo desejado: o de que "the fair every moment rises in

her charms, (...)" (v. 140 e seguintes). Ao longo deste sistemático e

gradual embelezamento, subsiste, porém, uma 'anomalia', à qual já
nos referimos: o carácter ritualistico-litúrgico que domina a cerimó

nia, mais apropriado à celebração de um Deus transcendente do que

de uma deusa terrena e cujas implicações axiológicas e morais nos

parecem evidentes, traduzindo, como se disse, uma inversão ou

perversão de valores.

Se em contrapartida nos detivermos no trecho B, verificar-se-á

que a "mystic order" que havia presidido à disposição e utilização dos

objectos no toucador de Belinda cede agora lugar à mais mundana

"desordem" (às duas ocorrências do termo, juntar-se-ão outros con

géneres que nomeiam e visualizam o cenário como "caos" e "toda esta

confusão").
38

Paralelamente, enquanto os produtos cosméticos e

36 "O quarto de Carlos é indicativo da sua personalidade - o jovem contemporâneo
que se veste à la mode e conhece a literatura e a cultura popular da sua época." (Stern,
op. cit, p. 187); Marina A. P. Lopes, por seu turno, descreve o aposento como "(...)

requintadamente caótico, revelador de uma disponibilidade encantada para a vida e o

mundo." (Lopes, O Simbolismo da Casa em Júlio Dinis. 1987, p. 78). Finalmente. Maria

Lívia Marchon sublinha também "(...) a ligação intima que existe entre o ambiente físico
e o temperamento humano daquele que o escolheu: o quarto de Jenny (cf. infra, nota 42)
e o de Carlos são como que um 'cartão de visitas' dos mesmos." [Marchon,AArte de Contar
em Júlio Dinis. [...), 1980, p. 161).

37
Comparem-se os exemplos acima fornecidos (cf. supra p. 5) com os seguintes.

colhidos do trecho B: para os deícdcos, "aqui", "ali", "noutros pontos", "defronte" e. para
os assíndetos, "(...) casacos, coletes, calças, mantas (...)" e "(...) cartas, colarinhos,
retratos, lenços, chicotes."

38 É, aliás, significativo que, dado o grau de desordem e não obstante alguma
segurança metalinguística (cf. "(...) dificilmente se encontraria mais apropriada expressão
para designar o aspecto do aposento (...)"), o narrador se mostre, no fundo, consciente
de que tenta e não consegue (ou tema não conseguir) levar por diante a homérica tarefa
de descrever o Indescritível (cf. "A cena, de facto, escapa àmais esmiuçadora descrição"
e "O pavimento achava-se literalmente alastrado de objectos de impossível enumeração
(...)"), o que aparentemente explica, justifica ou até requer o derradeiro apelo à mais-valia
da imaginação ("lmaglne-se o resto"); todos os itálicos são da nossa responsabilidade.
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demais objectos de Belinda, decorativos e de adorno pessoal, estão
exactamente onde devem estar e desempenham exactamente a

função que devem desempenhar, um dos traços dominantes da

descrição do quarto de Carlos Whitestone é o profundo desfasamento
existente entre os objectos e os seus lugares e funções naturais, como
foi já notado 39eo mais extenso parágrafo transcrito documenta, aliás,
de forma exemplar; daí que, a seu modo, o quarto de Carlos espelhe
também uma inversão ou perversão, neste caso não tanto de valores

quanto de lugares e funções, embora, como veremos, a revisão de

práticas e modelos sociais e comportamentais operada ou sofrida por
Carlos ao longo do romance sugira ou traduza, afinal, uma crise de

valores que, segundo Marina A. P. Lopes, rondaria já de forma

imperceptível o adormecido Carlos Whitestone. 40

Se o quarto de Carlos surge, pois, configurado, como um "lugar da
desordem" (pedindo emprestado um título de Raymond Boudon), para
essa desordem concorre também, a par da desarrumação e do desleixo

evidentes, uma demasiado rápida satisfação (ou recorrente insatisfa

ção) dos bens, produtos e objectos, quiçá atribuível ao mundanismo,
materialismo e consumismo que envolvem o quotidiano de Carlos

Whitestone: citem-se como exemplos as "(...) luvas, calçadas pela
primeira vez na véspera e já postas de lado como inúteis", os "(...)
ramos de flores desfolhadas e murchas, cuja posse, procurada talvez

com incansável insistência, trouxe depressa após si o abandono e o

esquecimento" e o "(...) livro, que cometera o delito de não excitar a

curiosidade, (...)". Contudo, paralelamente aos (anti-)valores que

começámos por nomear, a descrição insinua um estado de espírito

que aparentemente os contradiz: o notório desinteresse de Carlos por

alguns objectos, independentemente do seu valor material, sugerido
ou representado de forma emblemática pela "(...) preciosa jarra de

porcelana da índia (...)", cujos fragmentos jazem (há quanto tempo?)

espalhados pelo chão.
41

Curiosamente, esta atitude de Carlos é

compartilhada pelo Terra-Nova, se tivermos presente o uso dado pelo
animal ao "sofá luxuoso" e ao "magnífico álbum de gravuras" ...

Tivemos já oportunidade de, partindo do toucador, sobrevoar a

acção narrativa de R. L. e reconstituir o quotidiano da protagonista,
estabelecendo-a como alguém que, explorando de forma deliberada e

imprudente os seus dotes físicos, um evidente desafogo económico e

uma vasta rede de conhecimentos sociais, procura fazer recair sobre

si as luzes da ribalta palaciana e cortesã londrina do início do século

XVIII. No quotidiano de Belinda pontificam, como vimos, os jogos de

39
Cf. , por exemplo, a esquematização proposta in Eduarda Dionísio et ai. . Textos em

Situação - 3 — Os Românticos, 1982, pp. 254-5.
40
Pensamos, de facto, ser essa a sua posição, quando escreve que "(...) na manhã

do dia a seguir ao do seu aniversário (de Carlos), após o baile de máscaras, o quarto

prolonga a noitada de estúrdia do jovem culto, elegante e abastado e prenuncia uma

alteração, uma transição." (Lopes, op. cit, pp. 79-80).
41

Igual sorte terá uma outra jarra (esta da China), atirada ao chão por um Carlos

enfurecido pelas acusações paternas no episódio da venda do relógio (cap. XXV, p. 362).
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cartas, as conversas de salão, os oblíquos olhares lânguidos, o

elegante beberricar de uma chávena de chá ou café; o resto do tempo

seria, não custa imaginá-lo, passado nessa dourada ociosidade que os

italianos designam de dolcefare niente. E Carlos? Como se ocupava

Carlos Whitestone?

& & &

Se conjugarmos as informações dedutíveis dos objectos dispersos

pelo quarto e as veiculadas ao longo da narrativa, com especial
incidência nos capítulos iniciais, verificar-se-á que todas as ocupa

ções de Carlos (a equitação, a caça, as jantaradas, os bailes, o teatro,
a ópera, etc.) se inscrevem num quadro de boémia mundana e citadina

comparável à de Belinda, salvaguardando, como é óbvio, as especifi
cidades resultantes do sexo, tempo e espaço diferentes. No entanto, se

os corropios sociais do quotidiano que Belinda aguarda e nos quais

posteriormente mergulha geram evidentes sentimentos de prazer,

quase de volúpia, outros são os efeitos (ou talvez outras as causas ...)

apontados por Carlos numa das muitas confidências a Jenny:

"Rara é a noite em que me não encho de tédio, em que

não morro de sensaboria no meio daquele infernal tumulto,
e então, se de lá me lembro de ti, do sossego dos teus serões,

do silêncio das tuas noites, do teu bonito quarto cor de

violeta, pergunto a mim mesmo, Jenny, porque me conservo

longe dali, o que me afasta desse paraíso, voluntariamente

perdido por este louco (...). Sinto vontade então de soltar

uma lamentação (...) por errar num mundo, que ao pé do teu,

Jenny, é também obscuro e selvagem; por estar a respirar
num ar bem menos puro." (cap. VI, p. 125)

42

A capacidade de auto-análise (e autocrítica) revelada por Carlos

neste fraternal desabafo ser-nos-á uma vez mais demonstrada no

conhecido episódio da deambulação do jovem pela zona da Boavista

até ao extremo ocidental, ainda largamente ruralizado, da cidade do

Porto (cap. XIV). Mercê do recurso narratorial ao "monólogo interior",
43
escutamos as cogitações de Carlos e assistimos ao início de um

processo de questionação de modos de vida, amizades e fugidias
paixões. Um exemplo bastará para ilustrar os pensamentos deste

passeante solitário, precipitados pelo contacto com um meio ainda por
urbanizar (e, portanto, mais 'natural'), não contaminado nem poluído

42

Aproveitando a referência de Carlos ao quarto da irmã (descrito no cap. X. pp. 169-

-71), sugerimos desde já o confronto das descrições dos respectivos aposentos, acrescen-
tando-lhes eventualmente a do toucador de Belinda. em virtude da oposição estabelecida

pelo narrador entre o quarto de Jenny e o boudoir francês; cf. também Eduarda Dionísio

et ai. op. cit. pp. 249-52.
43
Cf., a propósito. Jacinto do Prado Coelho. "O Monólogo Interior em Júlio Dinis"

in A Letra e o Leitor. 1977. pp. 125-37.
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pelo "ar bem menos puro" a que Carlos metaforicamente aludira junto
de Jenny:

"

— É uma singular loucura —

pensou ele —julgar que
se aproveitam os dias da juventude da maneira por que eu
vou passando os meus. Do homem, que teve a minha vida,
enquanto novo, costuma dizer-se que soube gozar dela em

tempo. E como é que eu dela gozei? Na atmosfera asfixiante
de um café; na plateia de um teatro, onde se fala e pensa em
tudo menos na beleza da arte; nas assembleias sensabores;
nas esquinas das praças ou em lojas à moda. Na verdade,
que delicioso viver!" (cap. XTV, p. 222).

Se tivermos presentes as duas últimas transcrições, parece lícito
concluir que os prazeres e os ócios da mundanidade boémia que
absorvem por completo Carlos Whitestone se revelam não obstante

incapazes de satisfazer ou iludir o tédio de que eleja se queixara junto
de Jenny. Embora desdramatizando os sentimentos ou as sensações
de tédio, que considera próprios da condição humana ou a ela

inerentes, Joel Serrão sublinha a crescente ocorrência do termo a

partir dos meados do século passado (contemporânea, portanto, da
vida ou actividade literária de Júlio Dinis) e o seu alargamento da

esfera da literatura à da linguagem corrente,
44
assinando também a

seguinte passagem que, embora extensa, julgamos oportuno transcre
ver, pela luz que lança sobre quanto nos ocupa e a Carlos preocupa:

"Spleen, tédio, ganham terreno ao longo da segunda
metade do século XIX, a par e passo que se efectiva a

urbanização em larga escala. São sentimentos 'civilizados',

ou seja, característicos dos homens que tiveram de adaptar -

-se ao crescimento das cidades e que, em dado momento, se

sentiram muralhados nelas, como que ludibriados pela
aventura urbana. Falta-lhes o ar. Os largos horizontes, a
noite estrelada ou luarenta, o ritmo lento do desenrolar dos

dias, tradições tornadas hábitos atávicos, e condicionadas

por uma vida que, mesmo quando urbana, tinha o campo à

mão de semear, ou dentro da própria cidade, em cujos

quintais vicejavam as couves e as árvores e estralejava o

cantar do galo,
— tudo isso vai ser substituído.

Em vez dos largos horizontes do campo, as ruas sujas,
movimentadas e rumorosas; em lugar da noite natural, de

Lua e estrelas, a noite artificial e enjoativa do gás; em vez do

ritmo estacionai e dos anos, o galopar dos dias e das horas,
numa pressa, numa 'febre' que contagiava tudo e todos.

Desse choque entre hábitos ancestrais e necessidades no

vas, resultam a instabilidade, o desajustamento, acre per

cepção da solitude. Solitude essa que, umas vezes, se

44
Cf. "Em Torno da Experiência Oitocentista do Tédio" in Temas Oitocentistas - II.

1978. p. 144 e pp. 168-72.
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condensa afectivamente no spleen, no tédio próprio das

cidades, outras, em sonhos de evasão, ou de uma nova

comunhão humana a constituir peça a peça, desde o prin

cípio."
45

Se, como nota ainda Joel Serrão, "(...) o tédio, uma vez instalado,

corrói, desgasta, desfibra, envenena, insidiosamente, até transformar

o pobre mortal entediado como que numa folha seca arrastada, aos

tombos, pelo vento de Outono",
46

imperioso se torna afastar esse

'Outono' de quem, como Carlos, se encontra, afinal, na 'Primavera' da

vida e buscar para a doença que se acerca do jovem um medicamento

tão preciso quanto o fora já o seu auto-diagnóstico. À realização

pessoal de Carlos e ao concomitante estabelecimento dessa "(...) nova

comunhão humana a constituir peça a peça, desde o princípio",
abrem-se duas grandes vias que, por comodidade, procuraremos

seguir em separado.
A primeira, de carácter familiar, é, aliás, a trilhada por Carlos no

cap. XV, na sequência do já referido passeio pelos arrebaldes do Porto

e, mais precisamente, dos valores, das virtudes e dos prazeres

domésticos entrevistos pelo mesmo Carlos nas tarefas a que se

entrega a jovem da varanda (Cecília). No espaço damansãoWhitestone,

essa tentativa de reconciliação com a vida doméstica sai, é certo,

parcialmente gorada, talvez porque, sem esquecer ou minimizar as

inúmeras tentativas de Jenny nesse sentido, será, afinal, Cecília quem
materializará os objectivos mentalmente traçados por Carlos durante
o passeio (cap. XV, p. 225), assegurando através do casamento a plena
realização afectiva do jovem e, por conseguinte, a sua adesão inequí
voca e definitiva aos valores da família e da intimidade.

No plano socioprofissional e em termos abstractos ou ideais, a

realização de Carlos Whitestone passaria, em princípio, pela articula

ção ou pelo equilíbrio de dois termos que um outro 'Carlos' (Charles

Baudelaire, 1821-67), citado por J. Serrão, explicitamente contrapõe:

"Em cada momento somos esmagados pela ideia e pela
sensação do tempo. E só há dois meios para escapar a esse

pesadelo, para esquecê-lo: o prazer e o trabalho. O prazer

gasta-nos. O trabalho fortalece-nos. Escolhamos. Quanto
mais nos utilizarmos de um desses meios, mais repugnância
nos inspirará o outro."

47

Tudo quanto vimos dizendo torna fácil adivinhar para que lado

pende o coração do jovem Carlos ... De resto, no decurso do seu

primeiro diálogo com Jenny (cap. VII, pp. 134-6), Carlos terá ocasião
de dissertar sobre o seu relacionamento com o mundo do trabalho

representado no escritório da firmaWhitestone, cujos prestígio comer
cial, solidez e saúde economico-financeiras são evocados logo nas

Idem, "O tédio citadino" in Temas Oitocentistas - 1. 1980, p. 146.

Idem. "Em Torno da Experiência (...)" in op. cit. 1978, p. 147.

Baudelaire. Journaux Intimes apud J. Serrão, op. cit, 1978, p. 154.
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páginas inaugurais. Apesar da elevada cotação atingida pela firma na
bolsa empresarial da Invicta ou, mais simplesmente, na Praça, "(...)
nome que entre nós se dá ainda à Rua dos Ingleses, principal centro
de transacções do alto comércio portuense (...)" (cap. I, p. 46),

48
Carlos

declara odiar e abominar essa rua (cap. VII, p. 135) e considera as idas
ao escritório um ritual hipócrita e de todo despido de sentido ou

utilidade, quer pela sua própria inépcia, quer pelas interferências

negativas no verdadeiro trabalho personificado em Manuel Quintino,
o honrado guarda-livros e pai de Cecília. Eis porque, enquanto o

austero e respeitável Mr. RichardWhitestone, membro da alta burgue
sia anglo-portuense, exporta e negoceia, e Manuel Quintino, repre
sentante da pequena burguesia dos serviços, trabalha a sério "(...)
curvado prá secretária / fazendo letra bonita, (...)", qual personagem
de Manuel da Fonseca,

49
Carlos, filho e herdeiro de Mr. Whitestone,

troca os negócios paternos pelos ócios filiais ... e pura e simplesmente
não trabalha.

Dito isto, importa, no entanto, acrescentar duas ressalvas. Em

primeiro lugar, Carlos mostrar-se-á, em determinado momento, dis

posto a fingir que trabalha, não tanto para assumir (de forma fictícia

porque encenada) as responsabilidades que a Praça, centro do mundo

financeiro e comercial portuense, legitimamente espera (ou exige) do

legítimo herdeiro da casa Whitestone,
50

quanto para agradar ao pai,
como forma de contrição (pela ausência da noite anterior) e gratidão
(pela oferta do relógio). Desse trabalho fictício nos dão conta os

capítulos VIII e IX, centrados respectivamente na Praça e no escritório.

48
A propósito desta rua, João Gaspar Simões alude à "(...) célebre litografia de J. J.

Forrester (...)" (Simões, Júlio Dinis, 1964, p. 150); trata-se. como se sabe, de Joseph James

Forrester (1809-61), barão Forrester, aguarelista. cartógrafo e viticultor tragicamente

desaparecido nas águas do Douro e marido de D.
a Antónia Ferreira (a célebre Ferrelrinha,

da casa Porto Ferreira). Não conseguimos localizar essa litografia de Forrester; veja-se.
no entanto, a aguarela de T. M. Johnson sobre o mesmo tema. datada de 1893 (trinta e

oito anos após o tempo da diegese de F. /.), presentemente exposta no Clube portuense
e reproduzida em Berkeley e Lowndes, English An in Portugal, 1994, p. 63. ilustração

n.5 48.
49 "Coro dos Empregados da Câmara" in M. Alberta Menéres e E. M. de Melo e Castro

(eds.). Antologia da Poesia Portuguesa (...). 1979. I. pp. 65-6; por uma questão de

concordância entre o sujeito aqui visado (Manuel Quintino) e as formas verbais,

colocámos o particípio no singular.
50
A importância da Praça transcende, contudo, os planos meramente comerciais e

financeiros, visto ser ela quem de certo modo legitima ou sanciona o casamento de Carlos

e Cecília que. por não ser à partida previsível ou completamente 'natural' (recorde-se que

ele une, afinal, a filha do empregado ao filho do patrão), lhe é apresentado de forma prévia,

pública e credível. Estamos, como é óbvio, perante a tendência, universalmente
detectada

na narrativa dinisiana. para a inserção da intriga amorosa numa mais
vasta harmoni

zação de classes, estratos ou interesses socioeconómicos
diferentes que, optimizando os

melhores traços das partes, permite a superação de valores e preconceitos caducos, a

renovação de energias, um determinado tipo de progressão e, por conseguinte, o advento

de uma nova ordem social, económica, agrícola, laboral ou moral. Sobre este ponto, cf.,

por exemplo. A. J. Saraiva. "Júlio Dinis" in Para
a História da Cultura em Portugal. 1979.

II, pp. 63-4 e pp. 69-70. Lepecki, Romantismo e Realismo
na Obra de Júlio Dinis, 1979.

p. 44, pp. 83-4 e pp. 11 1-2, Buescu in J. Dinis. op. cit. pp. 19-20 e p. 30 e idem. "Ur

Júlio Dinis" in A Lua. a Literatura e o Mundo. 1995, pp. 62-3.
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que transpõem, de resto, as fronteiras do cómico, ao relatarem a

surpresa, a credulidade e a satisfação íntima de Mr. Richard ante a

(pseudo-)actividade e o (pseudo-) conhecimento dos negócios da firma

por parte de Carlos.

Em segundo lugar
—

e uma vez mais não obstante o que se acabou

de dizer — , a doença e convalescença de Manuel Quintino, directa

mente responsáveis pelo 'estágio' a que se candidata um Carlos

entretanto amadurecido, atingido pelas setas de Cupido e, por isso

mesmo, naturalmente apostado em aumentar o capital de simpatia já
amealhado junto de Cecília, trarão à superfície as motivações, as

capacidades e os conhecimentos, já não fictícios, mas reais, de Carlos

Whitestone, o que explica a modificação entretanto operada nos

juízos, apesar de tudo sempre indulgentes, de Manuel Quintino:

"Como diabo lhe deu o rapaz para vir hoje ao escritó

rio?... Bom moço, isso lá é, um coração de pomba ... A cabeça
é que ... E nisto de negócio, então!... Eh! Eh! Eh! E o pai a

imaginar há pouco ... A gente sempre tem cegueiras pelos
filhos! (...) E o velho quer-lhe deveras ... Toda a sua pena é

o rapaz não tomar gosto para o comércio. Aquilo também

muda ... Verduras! Bom rapaz! bom rapaz! Tem a quem sair."

(cap. IX, p. 168).

"
—

Que esperteza de rapaz! (...) Tem diabo! Como

entende tão bem estas coisas do comércio, a que andou

sempre estranho! Era capaz de enrodilhar outro, que não

tivesse a experiência que eu tenho! Uma coisa assim! Parece

até que adivinha! É até um pecado andar fora da vida do

negócio ... Dêem-lhe alguns anos de prática e verão o que

dali sai." (cap. XXII, p. 342).

A conjugação destes dois vectores, o Amor e o Trabalho, com as

propriedades regeneradoras que lhes são reconhecidas, contribui, de

facto, de forma decisiva para o amadurecimento e a realização inte

grais de Carlos Whitestone, que se mostra capaz de formar a sua

própria família, responder às expectativas e assumir as responsabili
dades socioprofissionais inerentes ao meio em que se movimenta.

Seria, no entanto, injusto silenciar o papel de Jenny,
51

personagem

que funciona desde o início como o anjo do lar, a subtil tecedeira e

guardiã da harmonia e felicidade domésticas,
52

dissipando ou afas-

51
No tocante ao casamento Carlos/Cecília e às resistências contra ele erguidas

tacitamente pela Praça e pelo próprio Richard Whitestone, atente-se nas estratégias
concebidas (e em larga medida executadas) por Jenny nos derradeiros capítulos, como a
visita a casa de Cecília e o subsequente passeio de carruagem das duas jovens.
abrangendo a Praça e o escritório, e a promoção, largamente publicitada, de Manuel

Quintino a sócio da casa Whitestone, aproveitando uma sua intervenção recente que
lograra evitar um negócio ruinoso para a mesma casa.

52

"Enquanto funções morais e sociais, (...) as mulheres excepcionais em Júlio Dinis

são fortes irradiadoras das energias susceptíveis de harmonizar o cosmos, de solucionar,
em bem, os conflitos." (Lepecki. op. ca., p. 26; cf. também ibidem, p. 29 e pp. 97-9).
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tando as nuvens dos desentendimentos e das tensões que não raro

pairam sobre pai e filho e dando, pois, razão a Gaston Bachelard,

quando escreve: "Dans 1'équilibre intime des murs et des meubles, on
peut dire qu'on prend conscience d'une maison construite par les
femmes. Les hommes ne savent construire les maisons que de
l'extérieur." 53

& & &

Deixámos deliberadamente para o final algumas ideias que, de

modo implícito e talvez já pressentido pelo leitor, nos acompanham
desde o início deste estudo: os comprovados conhecimentos, por parte
de Júlio Dinis, da língua e literatura inglesas, bem como a inclusão

nesses conhecimentos da figura de Pope e, presumivelmente, R. L,
54

embora nos pareça já excessivo levantar ou defender a hipótese (que
nos remeteria para conexões intertextuais talvez inconscientes ou

involuntárias e, por isso mesmo, de difícil comprovação) de a descrição
popiana do toucador de Belinda ter influenciado a descrição dinisiana
do quarto de Carlos Whitestone. O estudo aprofundado de qualquer
destes vectores (ou, por maioria de razão, todos eles ...) requeriria
fatalmente um outro artigo, pelo que nos limitaremos a apresentar de
forma sumária alguns dados porventura significativos.

Sem querermos sucumbir às tentações biografistas datadas e

desacreditadas pela crítica literária, não podemos, contudo, deixar de
lembrar a ascendência anglo-irlandesa de Júlio Dinis, cuja mãe,

conforme lembram alguns críticos e biógrafos do romancista, osten

tava ainda o apelido Potter.
55 É, sem dúvida, possível e até tentador

ver nesta circunstância pessoal a primeira ou principal responsável

pela familiaridade desde cedo mantida por Dinis com a língua,
literatura e cultura inglesas, amplamente testemunhada em F. /.

através da evocação ou representação romanesca dos mais variados

traços da personalidade e do património nacionais ingleses. De facto,

valores e princípios ideológicos (políticos, sociais, económicos, etico-

-morais, educativos, etc), hábitos, gostos, passatempos, autores,

obras, personagens literárias ... todos eles se passeiam nas páginas do

romance, "(...) esse estudo de caracteres centrado na urbe, verdadeiro

quadro de costumes à maneira da ficcção britânica e com seus laivos

de balzaquianismo."
56 No que toca especificamente ao domínio

linguístico e literário do inglês, o mesmo Gaspar Simões adianta:

53
Bachelard, op. cit. p. 74.

54
O Dicionário Bibliográfico Português, de Inocêncio Francisco da Silva, cita duas

traduções portuguesas de R. L. . uma das quais (a de Francisco José Pinheiro Guimarães,

1843) antecede em pelo menos quinze anos a composição de F. /. (cf. AAW. "Projecto

Dicionário Bibliográfico Português [...)" in Maria Leonor Machado de Sousa (dir.). Revista

de Estudos Anglo-Portugueses. n.°- 2 (1992). p. 44. itens n.a 272 e 273).

55
Cf., por exemplo, J. Gaspar Simões, op. cit, pp. 12-3. Stem, op. cit.. p. 33 e

Saraiva, op. cit. p. 50.
56
Simões, ibidem, p. 136; o próprio subtítulo aposto

a F. /. (Cenas da Vida do Porto)

é normalmente apontado como um indício desse balzaquianismo.
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"De resto é a familiaridade com esta língua (...) que lhe

permite, muito novo, abeirar-se de uma cultura literária por

esse tempo bem pouco generalizada em Portugal, sequer

entre os próprios intelectuais. E aí nos encontramos com

uma das facetas da sua preparação que teria sido decisiva

na orientação ulterior da sua carreira literária. Falando,
ao

que parece, mal e com sotaque a língua inglesa, dominava-

-a tanto ou tão pouco que de muito jovem se pôs a traduzir

os mestres das letras anglo -saxónicas, inclusivamente Mil

ton e Shakespeare."
57

Milton (1608-74) e Shakespeare (1564-1616), figuras que voltare

mos, talvez inesperadamente, a encontrar; mas desde já também os

primeiros marcos de um percurso de formação, educação e exercício

literários, aos quais se virão juntar Henry Fielding (1707-54), Laurence

Sterne (1713-68), Oliver Goldsmith (1730?-74), Jane Austen (1775-

-1817), William Thackeray (1811-63), Charles Dickens (1812-70),

George Eliot (1819-80) ... estrelas da luminosa constelação novelística

inglesa dos séculos XVIII e XIX,
58

cuja influência tem sido detectada,

por exemplo, na intenção e no tratamento realistas, na escolha e

caracterização apurada de personagens comuns e no pendor digressivo
característicos, entre outros, da escrita dinisiana,

59
o que não

significa, como é óbvio, que outras influências não sejam também

frequentemente apontadas, sobretudo nacionais e francesas,
60 embo

ra, para o nosso estudo, elas assumam compreensivelmente menor

importância.
Conforme tem sido sublinhado por alguns críticos, nem só de

pistas literárias se compõe o rasto que a anglofilia de Júlio Dinis

57
Ibidem, p. 15.

58
Cf. ibidem, p. 133 e p. 146; para uma inventariação mais completa de autores,

personagens e outros sinais de uma presença da cultura inglesa na obra dinisiana, cf.

também Stern, op. cit.. pp. 48-56 e p. 246, afirmando-se nesta última que "os romancistas

ingleses do século XVIII, principalmente Fielding e Goldsmith (...) aclarariam mais as

ideias de Dinis quanto a técnica de caracterização, ensinando-lhe a apresentação de

figuras vívidas e ternas com profundidade psicológica." Nas palavras introdutórias que
Vitorino Nemésio dedica a Júlio Dinis, dando-o como "formado na leitura do romance

inglês (...)" e citando, a propósito. Fielding e Dickens (Nemésio (ed.), Portugal. A Terra e

o Homem. [...). 1978, p. 129). aponta-se também "(...) um matiz de vida inglesado, que se
reflecte porventura na poetização da vida patriarcal portuguesa (...)." [ibidem).

59
Cf. Simões, ibidem, pp. 1 15-6 e o artigo de Sampaio Bruno, "O Romance Rural"

in ibidem, pp. 210-1; o mesmo Simões adverte, porém, que "o realismo entre nós

introduzido por Júlio Dinis procede de duas fontes: a britânica e a garrettiana. Da cepa

inglesa provinha o sentimento da realidade, essa como que hipoteca à observação e ao

sentido concreto do mundo (...) e da cepa garretiana o exemplo anti-retórico, o molde

linguístico coloquial de que as Viagens naMinha Terra são o paradigma." [ibidem, pp. 1 35-

-6).
60
Entre elas contam-se. respectivamente, as de A. Garrett ( 1 799- 1 854) . Viagens na

Minha Terra (1843: ed. em volume, 1846), A. Herculano (1810-77), O Pároco daAldeia (ed.
em volume in Lendas eNarrativas. 1851) e Rodrigo Paganino (1835-63), Os Contos do Tio

Joaquim (1861) e X. de Maistre (1753-1821), Voyage Autour de ma Chambre (1794); cf..

por exemplo. Stern, op. cit, pp. 143-4.
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deixaria, afinal, na sua obra; sem fornecer exemplos ou argumentos
abonatórios, Irwin Stern, aliás, criticá-la-ia por duas vezes, ao apontar
a "(...) idolatria cega (de Dinis) pela Inglaterra (...)" e defender que "a

sua consciência política foi naturalmente influenciada pelas suas

próprias predilecções, daí o excessivo e, até certo ponto, injustificado
louvor da Inglaterra."

61
Mas o silêncio que cobre os fundamentos da

crítica não apaga, como é lógico, os múltiplos sinais de uma presença;
e com efeito, se optarmos por buscar e seguir os indícios de uma

ideologia política, social e económica disseminados por tão breve

percurso novelístico,
62
soar-nos-ão talvez como familiares um certo e

difuso liberalismo progressista, porventura defendido ou proposto
com a força e a convicção ingénuas das utopias; o sentido e a

proposição de consensos, entendimentos ou alianças interclassistas
centrados numa vasta classe média (que abarca, assim, camadas mais
ou menos abastadas, remediadas ou humildes), o que permite

—

e de

que não raro resulta —

alguma miscigenação e mobilidade sociais e

a consequente interpenetração de códigos, princípios e valores, o

'aburguesamento' do nobre e o 'enobrecimento' do burguês e, por

conseguinte, a coexistência de velhas e novas 'aristocracias' de

nascimento e merecimento; o apego, quase diríamos 'puritano', à

realização pessoal e redenção moral representadas no (e operadas
pelo) trabalho honesto e diligente, para além, portanto, das simples
motivações e satisfações económicas; a valorização do carácter, do

espírito de iniciativa, da intimidade materializada na casa e na família,

etc, etc. Para a germinação de algumas destas ideias terá talvez

contribuído o meio onde Júlio Dinis nasceu, cresceu e escreveu: o

Porto, berço geográfico, histórico e mitológico da burguesia liberal

portuguesa; o Porto, que alguém já definiu como a mais inglesa das

nossas cidades; o Porto que, na sabedoria e na percepção populares,
trabalha, enquanto Coimbra estuda e Lisboa se diverte.

Voltemos, porém, à literatura, com um duplo pedido de desculpas:
a Carlos, por de novo lhe batermos à porta do quarto, dispostos a

vistoriá-lo, e ao leitor, cujo olhar procuraremos guiar até quatro

objectos que deliberadamente ocultámos, tarefa, aliás, facilitada pela
desordem reinante e atribuível pelo narrador a uma "(...) dança
fantástica (...)", nocturna e carnavalesca. Do ponto de vista artistíco-

-decorativo, esses quatro objectos
—

os bustos deWilliam Shakespeare

(1564-1616), John Milton (1608-72), Sir Walter Scott (1771-1832) e

Lord Byron (1788-1824)
— materializam, afinal, a presença da litera

tura inglesa no universo íntimo, pessoal, quotidiano de Carlos

Whitestone; o facto de Alexander Pope não figurar nesta galeria de

notáveis não nos autoriza, porém, a deduzir que o autor de F. I.

desconheceria o autor de R. L., nem tal seria, de resto, plausível, tendo

em atenção as já focadas continuidade e solidez do envolvimento

dinisiano com a literatura inglesa dos séculos XVI a XIX, em termos

61
Stern, op. cit. p. 50 e p. 74, respectivamente.

62
Cf., por exemplo, Saraiva, op. cit, p. 53 e pp. 63-71, Lepecki, op. cit. passim.

Buescu. op. cit., pp. 62-3 e pp. 65-6 e ainda supra nota 50.
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de gostos, leituras, modelos e influências. Além disso, Pope (esse

ausente quinto busto) surge momentaneamente em
F. I„ evocado por

um companheiro de jantar no "Águia de Ouro": o jornalista aspirante
a crítico literário que, ao classificar o poeta neoclássico de "frio",

"árido" e "marmóreo" (cap. III, p. 80), expressa, afinal, de
forma quase

escultórica, um ponto de vista ainda hoje defendido e difundido, mas,

sem dúvida, dominante no tempo, ainda largamente romântico, de

Júlio Dinis.

ANEXO

Trecho A:

"He (Ariel) said; when Shock, who thought she slept too long,

Leaped up, and waked his mistress with his tongue.
Twas then, Belinda, if report say true,

Thy eyes first opened on a billet-doux;

Wounds, charms, and ardours were no sooner read,

But ali the vision vanished from thy head.

And now, unveiled, the toilet stands displayed,
Each silver vase in mystic order laid.

First, robed in white, the nymph intent adores,

With head uncovered, the cosmetic pow'rs.
A heav'nly image in the glass appears,

To that she bends, to that her eyes she rears;

Th' inferior priestess, at her altar's side,

Trembling begins the sacred rites of pride.
Unnumbered treasures ope at once, and here

The various offrings of the world appear;
From each she nicely culls with curious toil,

And decks the goddess with the glitfring spoil.
This casket India's glowing gem unlocks,

And ali Arábia breathes from yonder box.
The tortoise here and elephant unite,

Transformed to combs, the speckled, and the white.

Here files of pins extend their shining rows,

Puffs, powders, patches, Bibles, billet-doux."

(R. L„ Canto I, w. 115-38, p. 60)

Trecho B:

"Carlos dormia tranquilamente quando o velho André lhe entrou

no quarto. A respiração profunda, pausada e regular, denunciava um
sono livre de pesadelos e de sonhos importunos.

O criado, depois de escutar algum tempo aquele som, único que,
como do bater da pêndula vizinha, se percebia no quarto, caminhou
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com precaução, bem escusada a quem vinha para despertar, até uma
das janelas, que entreabriu.

Espalhou-se então no aposento uma meia claridade, coada atra
vés das longas cortinas que, soltas das abraçadeiras doiradas, rojavam
pelo tapete.

Pôde então o velho observar a completa desordem que ia naquela
sala.

Estes raios de luz, menos felizes do que os evocados pelo fiat lux
do Génesis, pode dizer-se que vieram ainda iluminar um caos; pois
dificilmente se encontraria mais apropriada expressão para designar
o aspecto do aposento, a cuja vista se dissolveu em sorrisos toda a

sisuda gravidade desenhada nos lábios e nas feições do mordomo.

A cena, de facto, escapa à mais esmiuçadora descrição.
Parecia que os objectos, ali contidos, haviam, durante a noite,

entrado em dança fantástica, de tal sorte os surpreendera o dia,
deslocados da natural situação.

As cadeiras, amontoadas em desordem no meio da sala, haviam

usurpado as atribuições dos guarda-roupas; estes, abertos de par em

par, patenteavam o interior desordenado e quase vazio, como após um

saque de cidade conquistada.
Nas mesas, nos sofás, em voltaires, no chão, por toda a parte

enfim, menos nos lugares competentes, viam-se casacos, coletes,

calças, mantas de diferentes cores e feitios. O pavimento achava-se

literalmente alastrado de objectos de impossível enumeração; aqui,
umas luvas, calçadas pela primeira vez na véspera e já postas de lado
como inúteis; ali, alguns ramos de flores desfolhadas e murchas, cuja
posse, procurada talvez com incansável insistência, trouxe depressa
após si o abandono e o esquecimento; noutros pontos, charutos meio

consumidos, os fragmentos de uma preciosa jarra de porcelana da

índia, um livro, que cometera o delito de não excitar a curiosidade,

uma cadeira derrubada com o fardo que lhe pesou sobre o espaldar;
cartas, colarinhos, retratos, lenços, chicotes. As esporas no lugar do

relógio; este pousado na beira do mármore do fogão; sobre o leito, um

dominó de cetim; pendente à cabeceira, o jornal da véspera e um longo
cachimbo com tubo de guta-percha; aos pés, o polvorinho de caça, o

robe de chambre de damasco e o teliz da horsa favorita; no velador, um

tinteiro de prata, transformado em cinzeiro de charutos; um chapéu

pendurado na chave da porta; o candeeiro no chão, alguns livros e

mapas geográficos quase debaixo da cama. Um abat-jour de cartão

envernizado com figuras extravagantes, representando chins em po

sições todas chinesamente ridículas, servia de barrete ao busto de

Shakespeare, cujo pescoço estava além disso diplomaticamente enfei

tado com uma gravata de baile; defronte, Byron, coberto com chapéu
de feltro de abas largas, o qual lhe pendia galhardamente sobre a

orelha esquerda, parecia fitar com petulância o seu ilustre conterrâneo;

no outro ângulo, era aquela figura séria e bondosa de sirWalter Scott,

com não sei que ares de acanhado debaixo do barrete turco, que a

guerra da Crimeia pusera então à moda; e finalmente
um quarto busto

ocultava, sob máscara de cetim preto, a expressão de candura e
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sofredora tristeza do cantor dos combates dos anjos e demónios, o

sublime Milton.

Dir-se-ia que estes grandes personagens da literatura inglesa,

obedecendo à voz do Carnaval, haviam surgido da sepultura, para

virem celebrar também entre si, com as suas cabeças pálidas, a mais

estranha mascarada.

No meio de toda esta confusão, um enorme terra-nova, de ventas

leoninas e corpulência de touro, languidamente recostado nas moles

almofadas do sofá luxuoso, pousava as patas musculosas e peludas
sobre um magnífico álbum de gravuras, com a mais absoluta irreve

rência pela preciosidade, que assim lhe servia de cabeceira e de

estrado.

Imagine-se o resto."

(F.I., cap. VI, pp. 117-9)
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OSSIAN, UM BARDO ESCOCÊS EM PORTUGAL

Maria Gabriela Buescu

1. Em torno dos poemas ossiãnicos: Um enigma poético

A partir do momento em que a obra de Macpherson surgiu nos

finais do século XVIII, mais concretamente em 1761 e após o que

podemos considerar um efeito-surpresa, desde logo se instalou a

controversa polémica que pode sumariamente ser descrita pelo facto

de, por um lado, Macpherson alegar ter traduzido material

pretensamente da autoria de um bardo escocês do século III, Ossian,

e de, por outro lado, se manifestar como hipótese fortemente provável
a de ser Macpherson o próprio autor dos poemas ossiãnicos, o que os

converteria assim numa mistificação literária.

Segundo os cânones do criticismo setecentista, o tratamento dado

por Macpherson ao material coligido não podia ser considerado

propriamente um crime de direito autoral. No entanto, vários factos

convergiram para lhe retirar credibilidade como tradutor: por um lado,

o modo como ele, mais tarde, veio a defender a autenticidade do seu

trabalho, quando respondeu aos violentos ataques, que lhe tinham

sido dirigidos; por outro lado, o facto de se verificar que os textos

publicados não correspondiam à existência prévia de material com a

forma por que Macpherson os apresentou ao público; por outro lado

ainda, o facto de no seu prefácio e dissertação ter expressamente

negado o carácter de intervenção composicional na publicação desses

poemas.

Apesar das suas tentativas de, por vários meios, legitimar as

composições apresentadas como traduções, nomeadamente citando

autores conhecidos na época, a polémica a que elas deram origem

acabou por desacreditar Macpherson, que foi então acusado de ter

realizado uma grande mistificação literária. Fiona J. Stafford diz-nos

o seguinte, a esse propósito (data):

'Today The Poems ofOssian are known principally as a

forgery but this prejudice against Macpherson's work is by

no means new. As soon as the Fragments appeared doubts

were raised about their authenticity, and the controversy

has rumbled along ever since".
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O facto é que o trabalho de Macpherson foi, na realidade,

violentamente atacado. Saunders
' acrescenta mesmo que tal ataque

talvez tivesse as suas raízes no facto de em Londres prevalecer na

época um intenso sentimento anti-escocês. Assim, a crítica desse

tempo classificava o trabalho como uma grande "impertinência esco

cesa", como se a origem étnica da mistificação fosse, afinal, a raiz do

problema.
No entanto, enquanto os poemas tiveram uma recepção controver

sa em Londres, os amigos de Macpherson em Edimburgo estavam

ainda muito ocupados em manifestar a sua grande admiração pelos
mesmos. Hugh Blair, professor de Retórica e Estudos Humanísticos,

fez do trabalho de Macpherson assunto para alguns importantes
estudos, focando o carácter poético, a antiguidade dos poemas e o

mérito generalizado de Ossian ao fazer descrições e ao poetizar

imagens e sentimentos.

Elementos como este dão conta da forma como os textos de

Macpherson conheceram uma recepção cuja fortuna convém assina

lar: a actividade crítica de Blair, tomando como objecto o trabalho de

seu amigo Macpherson, é no contexto uma peça importante a ter em

conta, visto que modelará, em parte, alguns dos juízos de valor

positivos sobre a obra referida.

Esse "valor positivo" é curiosamente sublinhado nos nossos dias:

Howard Gaskill (Ossian Revisited, intr., 1991) afirma: "After years of

ridicule and disregard, James Macpherson and his Ossianic poetry
are now attracting serious study." No fundo, se me é permitida uma

defesa quixotesca de Macpherson, eu diria que o que parece estranho

é que a controvérsia se circunscreva ao problema da autenticidade ou

mistificação. No meu entender, obliteraram- se juízos de outra ordem,
tendo em conta o valor literário, histórico-cultural e estético dos textos

"ossiãnicos". Por outro lado, como é sugerido, terá sido pela forte

rivalidade anglo-escocesa que a recepção da poesia ossiânica foi

mínima na Grã-Bretanha, tendo em contrapartida registado conside

rável impacto, em França, Itália, Espanha e América do Sul, Portugal
e Brasil. Na Alemanha, na Holanda, Rússia e Escandinávia, inclusi

vamente, tornaram-se populares alguns dos poemas caledónios de

Ossian. Seja como for, Macpherson marcou para si um lugar na
literatura inglesa.

Entre enigma e mistificação, origem de polémicas, entusiasmos e

condenações, os poemas de Ossian viriam, pois, a ter uma fortuna

considerável na Europa romântica.

2. Ossian em Portugal

Quando, em Portugal, se começam a verificar as primeiras mani

festações de uma sensibilidade não predominantemente iluminista, já

1

Bailey Saunders, The Life and Letters of James Macpherson, London, Swan

Sonnensdreim and Co.. 1984, p. 97.
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circulavam pela Europa os textos devedores de uma nova estética,

aliada a novas formas na expressão do sentimento. De facto, tal como

em Espanha, o Romantismo em Portugal foi também tardio e teve

alguma dificuldade em implantar-se como cânone generalizado.
Devido à censura régia e clerical, o movimento nacional contra a

invasão napoleónica não teve impacto significativo na literatura. Por
outro lado, Portugal encontrava-se isolado do resto da Europa,
fugindo ou passando ao lado dos ideais liberais que se iam manifes

tando noutros países europeus.

Segundo Jacinto do Prado Coelho, porém, os historiadores literá
rios portugueses da segunda metade do século XLX evidenciam já,
nalguns poetas dos fins do século XVIII, registos da nova sensibilidade

pré-romântica.
2
No entanto, esta nova sensibilidade em Portugal está

ainda contaminada de elementos duma estética barroca, a par de

categorias mentais iluministas, como podemos observar em quase
todos os poetas pré-românticos portugueses.3

Em primeiro lugar, convirá referir que nos fins do século XVIII, em

Portugal e não só, se multiplicavam as traduções, veículo de transmis

são intercultural numa Europa que ensaiava novas formas de contac

tos socio-culturais, devedores de um espírito cosmopolita já clara

mente moderno.

Na realidade, vários jornais e gazetas portuguesas, como a Gazeta

Literária do Cónego Francisco Bernardo de Lima, (1761-1762), o

Jornal Encyclopedico (1791), o Investigador Portuguez (1811-1819), o

Jornal de Coimbra (1812-1820) e outros, dando significativa impor
tância às actividades culturais e científicas da Europa, registam

passos de versões de escritores franceses e alemães.
4
A cultura tende

a internacionalizar-se, e a cultura portuguesa tenta acertar o passo

em relação aos outros países europeus.
Neste âmbito, traduzem-se obras de vários escritores, como

Rousseau e Bernardin de Saint-Pierre, Wieland e Búrger, Goethe e

Gessner, Young, Gray e Ossian de Macpherson, o que sugere a Garrett

mais tarde a seguinte reflexão: "Mas de traduções estamos nós gafos:
e com traduções levou o último golpe a literatura portuguesa..."5 O

ideário romântico vai- se fixando lentamente através das traduções

feitas especialmente por alguns poetas pré-românticos, nomeadamen

te por Filinto Elísio, José Anastácio da Cunha, Bocage e a Marquesa

de Alorna, de quem hoje nos ocupamos.
6
Na Literatura Portuguesa da

época os escritores "haviam dispendido as suas faculdades em tradu-

2 Jacinto do Prado Coelho. Poetas Pré-Românticos. Atlântida. 1961, p. 9.

3 Álvaro Manuel Machado. As origens do Romantismo em Portugal Biblioteca Breve.

ICALP. Lisboa. 1979, p. 44. Ver também, a este respeito, as observações
aduzidas na obra

de Aníbal Pinto de Castro. Alguns aspectos da teorização poética no Neoclassicismo

português. Braga. Liv. Cruz, 1974.
4
João Gaspar Simões, História da Poesia Portuguesa,

das origens aos nossos dias.

Imprensa Nacional de Publicidade, vol. II, p. 94.
5

Apud Teófilo Braga. História do Romantismo em Portugal, p. 152

6
Ibidem, p. 94; vide também J. do Prado Coelho. Op. cit.. p. 20.
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zir, traduzir, traduzir", como curiosamente (e com alguma acrimónia)

observa Teófilo Braga.
7

Relativamente ao Ossian de Macpherson, conhecemos versões

fragmentárias de poetas pré-românticos, românticos e ultra-românti-

cos. É sobre uma delas, a subscrita pelaMarquesa de Alorna, que aqui
iremos centrar a nossa atenção.

3. Alcipe e a sua tradução ossiânica: "Darthula".

A Marquesa de Alorna (1750-1839) teve uma vida bastante

conturbada e movimentada. Aos oito anos viu-se encarcerada no

Convento de Cheias, juntamente com a sua mãe e as suas irmãs, por

motivos que se prendiam com o atentado contra D. José e o famoso

processo dos Távora. Durante esse período, ou seja, até 1777, data da

sua libertação, a Marquesa de Alorna faz muitas leituras e estudos

com os melhores mestres da época. Em carta a seu pai, escrita no

Convento de Cheias, D. Leonor refere o pendor literário que desde

muito cedo (de 1758 até 1777, data da sua libertação), a levara à

leitura e ao estudo:

"O estudo moderado é a delícia mais certa que se

escolhe na solidão. A paz não foge senão com a virtude [...]".

É durante esses anos de cativeiro que contacta com Filinto Elísio,

seu mestre, que a baptizou com o nome poético de Alcipe.
Das suas leituras durante a estada em Cheias, as suas preferên

cias vão para Milton e Pope. Com efeito, de Shakespeare dirá que é

"doido e grosseiro" e que "só Milton é gigantesco".

Após a sua libertação do Convento de Cheias, a Marquesa de

Alorna casa-se com um oficial alemão, o Conde de Oyenhausen,
naturalizado português e diplomata em Viena, que em 1793 morre e

a deixa quase na penúria com cinco filhos para sustentar.

AMarquesa de Alorna entrega-se então devotadamente às Letras;

"Se o Conde morreu sem deixar fortuna a sua mulher,

legou-lhe, no entanto, uma rica e bela herança espiritual: —

tudo quanto, em viagens por Espanha, França, Alemanha e

Áustria lhe tinha fecundado e ampliado a alma".8

Com efeito, é por esta altura que a Marquesa de Alorna elabora

traduções, nomeadamente de Horácio e da literatura do Norte da

Europa:

"Claro que havia em tudo isto também muito artificio a

descontar. Mas ficará ainda para agradecer às literaturas do
Norte esta grande lição estética: [...] Alcipe cultivou esta

literatura, imitando-a ou traduzindo-a com uma abundân-

7
Idem, p. 152.

8
Hernâni Cidade, A Marquesa de Alorna, sua Vida e Obras. Comp. Portuguesa

Editora Lda, Porto, s/d., p. 30.
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cia a que por vezes foi sacrificada a perfeição. Por ela foram
entre nós conhecidos Herder, Wieland, Ossian, Gray,
Goldsmith, Goethe".9 De Thomson, a Marquesa de Alorna

verte as Estações e de Wieland o Oberon.

É quando se exila em Londres, entre 1804 e 1814, que aMarquesa
de Alorna (1750-1839) contacta de perto com a onda ossiânica que, à

época, dominava a Europa. É este convívio que lhe desperta o grande
interesse por Ossian e pelas obras dos pré-romãnticos ingleses,
franceses e alemães. Por outro lado, o seu contacto directo com Mme.

de Staél, grande admiradora do Ossian, terá por certo contribuído

para o seu entusiasmo pelos poemas ossiãnicos.
10

Em 1844, já como tradução postumamente publicada, é dada a

lume Darthula, poema vertido pela Marquesa de Alorna, que sugere a

Hernâni Cidade as seguintes reflexões:

"Ora o Oberon de Wieland (também traduzido por Filinto

em 1802), se não despertava o gosto pela bárbara alma,

transbordante de seiva, da Idade Média, reavivava perante a

imaginação que preguiçosamente se movia no estreito co

nhecido museu das recordações mitológicas, o gosto pelo
maravilhoso das novelas de cavalaria, que atraía pelo pito
resco aos que não atraía pela substância. O episódio do

Ossian — Darthula — devia ser dum novo e poderoso
encanto, capaz de fazer rebentar as fontes de emoção, havia

tanto obstruídas. Trazia de novo aquele poema a fraterna

convivência das almas e das coisas; a integração permanen
te duma acção transcendendo as normas do real numa

paisagem a cada passo abrindo perspectivas para o sonho

A tradução da Marquesa de Aloma de Darthula é acompanhada,
nas Obras Poéticas 12, do seguinte subtítulo: "Poema traduzido ou

imitado de Ossiano", o que desde logo levanta questões interessantes

relativas à sua concepção e forma de traduzir. De facto, a "imitação"

da Marquesa de Alorna parece inscrever-se num registo de maior

liberdade de tradução, tão ao gosto da época, e foi prática corrente nas

restantes traduções de Alcipe. Com efeito, numa carta sobre a sua

situação na Inglaterra, diz-nos:

"Se com efeito falo Português correcto, cá ficarão várias

obras, que recordem às pessoas da minha amizade, que os

meus recreios e ocupações inocentes não mereciam uma

sorte tão severa. Verti à portuguesa Horácio, Thompson,

Wieland, Gray, Goldsmith e outros [...]".
13

9
Idem, p. 63.

10
Cf., a este respeito. João Gaspar Simões. Op. cit, p. 111.

11
Hernâni Cidade, Op. cit., p. 63.

12

Marquesa de Alorna, Obras Poéticas de D. Leonor dAlmeida Portugal Lorena e

Lencastre. Lisboa, Imprensa Nacional, 1844, p. 201.

13 Cf. Hernâni Cidade. A Marquesa de Aloma. Vida .... Op. cit. p.
100.
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E ainda do Convento de Cheias, em carta a seu pai:

"Resolvi-me a intentar (pelo gosto de Young) um poema

sobre a Morte [...]".
14

e ainda:

"Eu tenho uma tradução ou imitação da I.s ode de

Horácio, do Livro IV, que faço tenção de remeter a V. Ex.ã

brevemente [...]".
15

A Marquesa de Alorna parece conceber as suas traduções como

forma de atestar os seus gostos e as suas actividades pessoais, dando

conta da constelação de autores e de obras que mais a teriam

marcado. Neste quadro, parece ter alguma verosimilhança a observa

ção de ela não se mostrar demasiado preocupada com o facto de fazer

"traduções", "imitações", "versões" ou poemas "ao gosto de". Na

realidade, todas estas actividades, mesmo se diferenciadas entre si,

dão sobretudo conta das leituras que a guiavam e marcavam; no

fundo, eram talvez mais marcas de um percurso pessoal do que

propriamente documentos de atestação pública. Poderemos, de acor
do com vários especialistas nos Estudos de Tradução, como Susan

Bassnett, Lefevere e, em Portugal, João de Almeida Flor, chamar a esta

constelação de actividades uma forma de praticar a "reescrita". Por

outro lado, ela parece privilegiar, em tal trabalho, a instância de

recepção e o contexto social-alvo ("verti aportuguesa ..."), o que é mais

um elemento que nos parece corroborar a interpretação referida: o seu

contexto é ao mesmo tempo pessoal e social, e serão essas as

coordenadas que a guiam na sua relacionação com textos de outras

literaturas. Um facto deve ainda, neste âmbito, ser sublinhado: a

Marquesa de Alorna não só não enjeita o conhecimento sistemático de

obras de diferentes literaturas como parece até entendê-lo como

fundamental no percurso da sua formação intelectual. E esse conhe

cimento passa pela actividade de tradução, que é, afinal, um meio de

enriquecer não só o seu espírito mas todo o sistema literário-alvo.

Das traduções de Alcipe, a que mais directamente nos interessa

é Darthula de Ossian, incluída nas suas Obras Poéticas (1844):
"Darthula, poema traduzido ou imitado de Ossiano". Ora, este título

sugere-nos desde já duas ordens de reflexões, que gostaríamos de

assinalar porque julgamos que se inserem na problemática da activi
dade da tradução tal como ela é entendida no decorrer do século XVIII.

Assim, a primeira consideração que se nos impõe é a que diz respeito
ao facto de o texto original dos poemas ossiãnicos ser em prosa,

enquanto o texto traduzido (ou imitado) pela Marquesa de Alorna é em
verso: este facto parece ter algumas implicações que se inscrevem no

âmbito das estéticas pré-romântica e romântica, já que obedecem às

tendências de recriarem os respectivos valores medievais caracterís-

14
Idem, Ibidem, p. 23.

15
Idem, Ibidem, p. 27.
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ticos e assim darem crédito às pretensões de Macpherson: as compo
sições teriam como origem o discurso épico e em verso de um bardo

escocês do século III d.C. Com efeito, o facto de a tradução ser em

verso poderia surgir como uma atestação, mais enfática, da pretensa
natureza medieval do texto original, bem como das suas eventuais

relações com uma literatura de transmissão oral.

Por outro lado, a transformação da estrutura do texto, de prosa

para verso, enquadra-se perfeitamente na concepção de tradução nos

finais do século XVIII, princípios do século XIX, em que, no âmbito

literário, os cânones tradutológicos admitiam a possibilidade de

concepção de traduções mais livres, independentemente de existir o

dado importantíssimo e sempre premente da fidelidade ao texto

original. A segunda reflexão prende-se naturalmente com todas estas

considerações, já que no título surge como complemento explicativo:

"poema traduzido ou imitado de Ossiano". De facto, "imitação" como

sinónimo de tradução é corrente nesta época. Se nos debruçarmos
sobre o texto teórico de Schleiermacher Uber die Verschiedenen

Methoden des Úbersetzens (1813) verificaremos que um dos métodos

que ele aponta como legítimo é precisamente a imitação, em que o

imitador se submete ao irracionalismo das línguas, assentando no

pressuposto de que não existe réplica para um acto verbal que possa

ser produzido noutra língua e que corresponda exactamente nas suas

especificidades às especificidades do original. Schleiermacher chama-

-lhe "recriação", a qual já pouco ou nada tem a ver com o original e

tem como finalidade ser para os seus leitores aquilo que a obra original
fora para os seus. É segundo cremos, essa a posição de Alcipe.

O argumento do poema ossiânico traduzido pela Marquesa,

"Darthula", é simultaneamente simples e dramático. De temática

porventura primitiva, que se tornaria tão cara aos pré-românticos e

mais tarde aos próprios românticos, o poema tem como cenário as

terras da Irlanda, em que três irmãos, Nathos, Althos e Ardano,
filhos

de Usnoth e Slisama, irmã do celebrado Cuthullin, aprendem as artes

guerreiras junto desse seu tio. Este, por essa altura, destacava-se nas

guerras do reino, contra Cairbar, o qual acaba, com o auxílio do

exército de Nathos, por usurpar e assassinar Cormac, legítimo rei de

toda a Irlanda. Nathos foge para Ulster com os seus irmãos.

Nesta altura, Darthula, amada por Cairbar, entra em cena, devo

tando o seu amor a Nathos e com ele fugindo no mesmo navio. No

entanto, ventos contrários atiram-nos para as terras onde se encontava

o exército de Cairbar, sendo atacados por este; caem mortos todos

eles, acabando Darthula, a "mulher dos olhos belos", por cravar
em si

própria uma flecha e cair morta sobre o cadáver do seu amado.

O cotejo da tradução de "Darthula" com o original afigurou-se-me

mais adequado a nível sobretudo da retórica.
De facto, essa orientação

parece-me dar conta da forma pela qual é elaborada
esta "reescrita".

Adoptamos este termo visto que, pelas razões que
ao longo deste cotejo

veremos, ele permite apreender o confronto de dois mundos, duas

culturas, acabando por ser possível perceber de que forma
o texto ou

a cultura-alvo interferem no processo de tradução.
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De facto, o poema original (mistificação ou não) está escrito em

prosa, como, de resto, todos os outros poemas ossiãnicos,
ainda que

apresentados como tradução dos textos em verso recolhidos por

Morna da voz do bardo cego Ossian. A Marquesa de Alorna, no

entanto, tal como, aliás, os demais tradutores portugueses de Ossian,

opta por reescrevê-lo em verso, o que já de si denota um afastamento

considerável em relação ao original, mas talvez uma recuperação da

"arqueologia" ossiânica. Razões? Já apontámos que, talvez, à luz dos

preceitos pré-românticos, mesmo se ainda pouco fixos, a pretensa
autoria de um bardo do século III adquiria neste contexto uma

significativa importância, atendendo sobretudo ao facto de a forma de

transmissão da cultura medieval ser basicamente oral e em verso.

Este último factor era evidentemente importante porque, mediante a

toada o ritmo e eventualmente a rima, a fixação do texto pela memória

era muito mais acessível e, dessa forma, era assegurada a sua

transmissibilidade de geração em geração. Embora a tradução de

"Darthula" seja em verso branco (o que aliás não destoa da defesa do

verso branco feita pelos nossos árcades), poderemos detectar nele um

certo ritmo que difere, e substancialmente, do ritmo do texto de

partida, manifestando-se na tradução através de frases muito mais

longas complexas e elaboradas do que o texto original, pontuado este

por frases essencialmente curtas e sintéticas. Este último aspecto,
aliás, parece poder prender-se com a diferente natureza das duas

línguas, a inglesa e a portuguesa, tendendo a primeira para o carácter

sintético.

Assim, este aspecto, que ocorrerá ao longo de toda a tradução, é

desde logo visível na primeira frase do original inglês e no verso que,

na tradução da Marquesa de Aloma, lhe corresponde:

—

"Daughter of heaven, fair art thou!

Trad.: Como, ó filha do Ceo, ó Lua és bella!"

Neste caso concreto, o problema não pode ser só visto à luz da

natureza sintética do inglês mas igualmente em função dos preceitos
discursivos pré-românticos que emAlcipe se manifestam. Aamplificatio,
processo retórico que é possível notar em toda a estratégia tradutora
de Alcipe, é por demais evidente na "reescrita" elaborada em relação
ao original, como podemos confirmar se, a esta frase introdutória,

juntarmos as que imediatamente se lhe seguem:

—

"Daughter of heaven, fair art thou, the silence of thy
face is pleasant. Thou comest forth in loveliness: the stars

attend thy blue steps in the east. The clouds rejoice in thy
presence, o moon, and brighten their dark-brown sides".

Trad.: "Como, ó filha do Ceo, ó Lua és bella!

como teu rosto manso e doce agradas!
cercada de attractivos te levantas,
e o trilho de teus passos desde o Oriente

As lúcidas estrellas vão seguindo.
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Teu gesto alegra as nuvens; e os teus raios
lhes pratêam os frisos tenebrosos.

Verificamos assim que existe neste excerto uma amplificação do

discurso sustidamente praticada por Alcipe. Embora a tradutora

respeite basicamente os fundamentos temáticos e imagéticos do

original, realiza vários acrescentamentos, por exemplo a apóstrofe "...
0 Lua ...", no l.s verso, que no original só existe, como apóstrofe, na
última frase do período. Trata-se assim de um deslocamento que, na

versão portuguesa, realiza o agrupamento paralelístico entre "filha do

Céu" e "Lua", situando no início do poema o aparecimento de um

elemento da Natureza que, em contexto pré-romântico, comporta já na
altura um evidente significado emblemático.

Além disso, Alcipe opta por traduzir "silence of thy face" por "como
teu rosto manso e doce" acrescentando e modificando "silence" em

"manso e doce". Neste caso, o acrescento, que é ao mesmo tempo
supressão (do "silêncio"), pode ser lido como sinalização de uma

estética de transição, tipicamente pré-romântica. De facto, a aliança
sintáctica entre os adjectivos "manso" e "doce" inevitavelmente aponta
para uma caracterização que a estética clássica tornara já tópica, na
literatura portuguesa.

Por outro lado, é suprimida a referência ao "silêncio" do rosto, o

que, em conjunção com os elementos antes notados, sustenta neste

momento do texto uma tradução que parece inclinar-se para as

imagens clássicas da descrição de um rosto feminino (mesmo se

lunar), caracterizado sobretudo pela serenidade. Trata-se por isso,

neste caso, de um processo de substituição cujos efeitos estéticos não

são de desprezar.
Relevemos outros aspectos pontuais: a perda de concretizações

visuais, sobretudo cromáticas: "blue steps" -» "os teus passos" e "dark-

-brown sides" -♦ "frisos tenebrosos". Neste último exemplo, a perda de

concretização visual é compensada pela introdução de um adjectivo

cuja coloração pré-romântica, aliás muito ao gosto da poesia da

própria Alcipe, é já evidente: o uso da palavra "gesto" por rosto, de

ressonâncias arcaicas, camonianas, e clássicas, confirma o que ante

riormente dissemos.

Igualmente noutro passo do texto poderemos observar a amplificado

que a tradutora opta por realizar em relação ao original e que em todo

o texto é visível:

"Who is that dim, by their side? the night has covered

her beauty. Her hair sighs on ocean's wind; her robe streams

in dusky wreaths. She is like the fair spirit of heaven, in the

midst of his shadowy mist. Who is but Darthula, the first of

Erin's maids? She has fled from the love of Cairbar, with the

car-borne Nathos".

Trad.: "Mas qual é, junto delles, esse objecto

cuja belleza graça e mocidade

De um veu lúgubre envolve a noite deusa?...

Levanta-lhe o cabello o vento irado
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e as longas pregas de um vestido airoso

Na escuridão fluctuam levemente

como um vapor que dos Ceos descendo,

Phantastica beldade nos parece ...

É Darthula gentil, de Erin a filha,

Que o fero amor de Cairbar evita,

E de Nathos a audácia e fuga segue.

Neste passo, poderemos detectar não só a longa amplificatio como

igualmente modificações estilísticas: correspondendo às frases curtas

e sintéticas do original, temos frases longas e elaboradas. Alcipe faz

diversos acrescentamentos como"cuja beleza graça e mocidade de um

veu lúgubre envolve a noite densa" para "the night has covered her

beauty", ou seja, acrescenta "graça", "mocidade", "véu lúgubre" e

"densa", palavras de valor qualificativo ou mesmo adjectivação expres
siva que não surgem no original.

Por outro lado, é visível a anotação da poesia descritiva no

original, característica do século XVIII em Inglaterra "Her hair sighs on
ocean's wind; her robe streams in dusky wreaths. She is like the fair

spirit of heaven [...]" cuja correspondência no texto português encon

tra o seu eco, embora bastante amplificado "Levanta-lhe o cabello o

vento irado / e as longas pregas de um vestido airoso / na escuridão

fluctuam levemente / como um vapor que dos céus descendo /

Phantastica beldade nos parece ...", facto que nos sugere a conside

ração, de que os valores estéticos da cultura/alvo se encontram

bastante próximos dos da cultura/fonte.
Por outro lado, observamos no texto português, neste passo,

vários recursos estilísticos fundamentados nas variadíssimas inver

sões de palavras e sobretudo nesse processo tão caro aos pré-
-românticos no nível descritivo que é a hipotipose "como um vapor que

dos ceos descendo", que nos permite visualizar o quadro com maior

nitidez.

Tomemos ainda outro exemplo para as modificações apresentadas
na tradução pela Marquesa de Alorna em relação ao texto original:

"Such were thy words, Darthula, in Seláma's mossy
towers. But, now, the night is round thee: and the winds

have deceived thy sails. The winds have deceived thy sails,

Darthula; their blustering sound is high. Cease a little while,
o north wind, and let me hear the voice of the lovely. Thy
voice is lovely, Darthula, between the rustling blasts".

Trad.: "tuas vozes, ó Darthula, taes foram

Lá nas torres musgosas que habitavas

Agora só te cerca a noite-espessa:
E os ventos tuas velas enganaram.
Darthula bella! os ventos te atraiçoam!
cessa, ó vento do norte, cessa um pouco
Da filha de Cola deixa que escute

a doce voz que tanto me recrêe...
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Por entre o estrondo, com que sopra o vento.

amo tua voz, ó Darthula serena...

Aqui as modificações são basicamente de carácter estilístico, mas
o tom épico do original que é dado pela apóstrofe "Ó Darthula," e "ó

vento do norte" é mantido na tradução. Com efeito, o tom épico e

solene do original é fielmente transposto para a tradução, facto este

que corrobora a ideia de que a tradutora pretende apresentar ao

público/alvo um texto que, embora se mantenha fiel ao espírito do

original, se modifica, se "adapta" ao espírito e à cultura/alvo, efec

tuando uma interferência dos sistemas culturais em jogo.

4. Conclusão

Destas anotações sobre a tradução do poema "Darthula" pela
Marquesa de Alorna, sobre quem a cultura e civilização celtas —

presentes nos poemas ossiãnicos
—

exerceram um profundo fascínio,

largamente explicitado nas notas extensas e eruditas que acompa

nham a tradução, se infere, como conclusão, o seu estudo e profundo
conhecimento da bárbara, exótica, mas fascinante cultura celta que

faz a sua aparição (ou reaparição, se tivermos em conta a rica

literatura graálica da Idade Média) no sistema literário português, nos

alvores do Romantismo.

Assim, ela quis apresentar ao público/alvo (o meio literário

português) um desses textos, "imitando-o", ou seja, adaptando-o
livremente ao gosto e mentalidade portuguesas, sem, no entanto, fugir
a esse espírito fantasmagórico, estranho e feérico dos habitantes das

Terras Altas da Escócia e da Irlanda nos tempos imemoriais da lenda

e do mito.
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NOTA SOBRE O CONCEITO LITERÁRIO DE SPLEEN

Carlos Ceia

O termo inglês spleen refere-se originalmente a uma víscera

glandular, vulgo "baço", que tem a função de destruir glóbulos
vermelhos. Torna-se termo literário quando os poetas decadentistas
da segunda metade do século XIX o tomam simbolicamente como a

origem da destruição de algo mais intangível: a alegria de viver. Por

outras palavras, esse órgão é tido como o responsável por todos os

estados de melancolia ou estados mórbidos de languidez. A entrada

do termo na literatura tem pouco a ver com a sua origem inglesa,
mesmo para além do lugar-comum que não reconhece tal fleuma no

povo britânico. Na literatura, o termo aparece primeiro em Shakespeare,
mas não ainda com a conotação precisa que os poetas decandentistas

do século XIX lhe vão atribuir. Em The Taming ofthe Shrew, um Lord

afirma: "Haply my presence / May well abate the over-merry spleen /
Which otherwise would grow into extremes." (Induction I, 134-136) l.

Spleen traduz aqui apenas um estado de alegria, de jovialidade. No

primeiro Henry TV, o spleen a que se refere Lady Percy significa apenas
temperamento instável: "Out, you mad-headed ape! / A weasel hath

not such a deal of spleen / As you are tossed with." (II, 4, 75-77). Em

Romeo and Juliet, o spleen de que fala Benvolio diz respeito a um tipo
de temperamento orgulhoso: "Ali this ... / Could not take truce with

the unruly spleen / Of Tybalt deaf to peace,..." (III, 1, 154-156). E em

A MidsummerNighfs Dream o termo traduz simplemente paixão, nas

palavras de Lysander sobre o verdadeiro amor: "Brief as he lightning
in the collied night, / That, in a spleen, unfolds both heaven and

earth" (I, 1, 145-146).
Em inglês, o termo é já no século XIX considerado arcaico, mas

Baudelaire vai recuperá-lo em As Flores do Mal (1857) e em O

Spleen de Paris —

Pequenos Poemas em Prosa (1868), tornando-o

modelo de poeta decadente. Todos os termos capazes de se incor

porarem na retórica da decadência ou do espírito decadente —

1
Todas as citações de Shakespeare são de The CompleteOxford Shakespeare, 3 vols.,

editado por Stanley Wells e Gary Taylor, Guild Publ., Londres, 1990.
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tédio, nolição, inércia, niilismo, mal-estar-perante-a-morte, náu

sea, ennui, fastio
—

, se convocados numa única instância, dão-nos

a exacta significação do spleen na estética de Baudelaire e de todos

os que o seguiram na poesia e na vida. Para o triunfo do spleen, é

um momento decisivo na obra poética de Baudelaire a sequência de

As Flores do Mal que toma o nome de "Spleen e Ideal". Aqui, uma

das formas de expressão mais devastadoras do spleen, o tédio,

ameaça prolongar-se ad infinitum; "Nada iguala a extensão dos

longos dias mancos / Quando o tédio, esse fruto da incuriosidade,

/ Sob os pesados flocos da neve dos anos, / Atinge as proporções
da imortalidade2.". As variantes de comportamento ditado pelo

spleen podem incluir um pseudo-filosófico apelo de rebelião contra

a pobreza, como em "Caustiquemos os pobres!", de O Spleen de

Paris, onde, "num estado de espírito vizinho da vertigem- ou da

estupidez"3, o Poeta tenta aplicar uma sua teoria agredindo e sendo

agredido por um pobre insignificante, ou um apelo tribal à bebedei

ra, como em "Embriaga-te": "para não sentires o tremendo fardo do

Tempo que te despedaça os ombros e te verga para a terra, deves

embriagar-te sem cessar."4. Com Baudelaire estavam lançados os

dados à universalização do conceito de spleen como símbolo tanto

de um certo mal-de-vivre, que é capaz de levar à rebelião social (mas

sempre no sentido de desafio das convenções e da ética, porque

nunca o poeta decadente pega em armas de fogo) como no sentido

de um insuportável tédio que leva a desprezar tudo à volta.

Na poesia portuguesa simbolista-decadentista, tal comportamen
to será adoptado ainda com mais fervor do que o modelo Baudelaire.

O comportamento dos poetas decadentistas de facto e por destino,

daqueles que lutaram de facto com uma curta esperança de vida por

causa da tísica pulmonar, é desde logo mais extremo e real do que o

spleen retorizado por Baudelaire. O exemplo dos portugueses asseme

lha- se ao daqueles doentes que sofrem de um caso particular de

esquizofenia a que Eugen Bleuler em 1911 chamou autismo. O

desprendimento de si que facilmente neles se reconhece, e em

particular em António Nobre, resulta da impossibilidade de comunicar
com outrem ("Um doente faz medo. Por isso fogem dele.", p. 205) 5; no

desejo de se retirar deste mundo ("0 morte, vem buscar-me..."), que
é produto do delírio ("Febre a cem graus! Delírio: o céu de Luas-Cheias

/ Desde o oriente ao sol-põe, de Norte a Sul coberto", p. 200), que
constrói um novo mundo que é inacessível a todos aqueles que estão
fora do eu ("E a cismar e a cismar sem que me veja alguém / Na Dor,

na Vida, em Deus, nos mistérios do Além?", p. 47). Esta é a verdadeira

natureza do spleen tal como nos foi dado pelo exemplo maior de

António Nobre. Não se trata de comum debilidade mental, mas,

primeiramente, visto de fora do sujeito, um desarranjo da comunica-

2 Trad. de Fernando Pinto do Amaral, Assírio & Alvim, 2.â ed. .Lisboa, 1993, p. 195.
3 Trad. de António Pinheiro Guimarães, Relógio d'Água, Lisboa, 1991, p. 140.
4
Ibid., p. 105.

5
Só, 13.a ed., Livraria Tavares Martins, Porto, 1966.
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ção com o exterior-próximo; se visto de dentro, trata-se de um

desarranjo que é motivado por uma angústia completa numa situação
que ultrapassa o mero caso individual.

Assim está António Nobre no acto final do seu drama quando
descreve os "Males de Anto", que são "Cancros de Tédio a supurar
Melancolias!" (p. 199). Este estado mórbido de tristeza e depressão
apresenta-se à consciência como uma dor depois de se apresentar ao
corpo como "Quistos da Dor" (p. 199). No fundo, o que António Nobre

esconde é um vago medo da morte que foi nomeado como "Dor" para
indicar que se trata dum medo sem objecto. Mas na realidade trata-

-se de uma coisa bem precisa: o sujeito angustiado, perdido num

delírio de auto-acusação, tem medo da sua própria acção e sofre com

o pensamento de a executar. Quando António Nobre simula executar

a acção de eliminação da Dor (e, portanto, da morte),

Vede! Quistos da Dor! Furo-os com uma lança:
Que nojo, olhai! são as gangrenas da Esperança!

Lanceto mais ainda: as ilusões sombrias!

Cancros do Tédio a supurar Melancolias!

Gangrenas verdes, outonais, cor de folhagem!
O pus do Ódio a escorrer nesta alma sem lavagem!
Tristezas cor de chumbo! Spleen! Perdidos sonos!

Prantos, soluços, ais, (o Mar pelos Outonos)
A febre do Oiro! O Amor calcado aos pés! Génio! Ânsia!

Medievalite! O Sonho! As saudades da Infância!

a simulação não é verdadeira acção, mas tão só o resultado de um

impulso ilusório ("as ilusões sombrias"), vindo directamente do Tédio,

do Spleen, da Melancolia, daÂnsia, do Sonho. Nenhum destes estados

pode fazer agir de outra forma que não seja a da ilusão de fazer, por
isso, na realidade, a acção de erradicar o sofrimento é travada de forma

definitiva. É a esta atitude da consciência que disfarça, para si mesma,
a verdade que Sartre chamou má-fé e que nós podemos reconhecer em

António Nobre, para podermos perceber a possibilidade de a angústia
física poder conduzir à angústia metafísica. Dois versos fundamentais

dão-nos de imediato a prova de que precisamos: "E a tortura do Além

e quem lá mora! / Isso é, talvez, a minha maior aflição." ("Sonetos", 18,

p. 164). A angústia de António Nobre completa-se e revela-se nestes

dois versos, quando verificamos que a tísica cedeu à Alma ou

consciência reflexiva perante as possibilidades da morte.

Alberto Osório de Castro (1868-1946) publica em Coimbra, na

Primavera de 1890, o soneto "Spleen", cuja oratória espiritual é em

tudo semelhante à dos seus pares decadentistas: "A branca noite

lembra uma tristeza russa." /.../ "E tudo me parece afogado, ate

nuado...", /.../ "No lago ebúrneo a alma é um lis desmaiado." /.../

"Indiferente pairar no abismo tenebroso! / Vagamente sonhar
talvez...

Ah! Nem sonhar! / Dispersar-me ao furor do tufão silencioso." De

notar que o spleen depende apenas de negatívidades, de anulações de

tudo o que mexe, de absoluta asfixia da acção.
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Outro poeta que sofreu do mal-do-século foi José Duro. O Só de

António Nobre abria com o presságio de que se tratava do "livro mais

triste que há em Portugal"; o Fel termina com uma confissão

programática de tristeza, idêntica no conteúdo ao Só; "O poeta nunca

morre embora seja agreste / A sua aspiração e tristes os seus versos".

O que em Nobre é presságio, em Duro é dado como um troféu que se

leva da vida. Em ambos os casos está presente uma feição muito

especial da dor: a melancolia existencial que encontra a sua expressão
mais clássica no spleen. O spleen conduz o tísico a este estado e

desperta nele a percepção da clivagem entre o doente e o mundo. É

também uma doença, uma maladiejxn de siècle, que atinge inclusive

um homem saudável como Eça de Queirós, que lhe chamou um

"monstro impalpável" e que o incomodou durante a sua missão

diplomática em Inglaterra. Mas enquanto o spleen de Eça é o resultado

da influência tainiana do meio, nos poetas decadentistas, José Duro

e António Nobre, sobretudo, mas também no maestro Crugges de Os

Maias, que aparece amiúde em cena com acessos de spleen, como um

"trambolho fúnebre" (cap. XV), é um sintoma de doença física. Aliás,

Eça há-de opinar acerca destes poetas e figuras decadentistas e

demarcar-se de tal estética finissecular de decadentes, nefelibatas,

delinquescentes, satânicos, neuróticos, etc. No célebre artigo "O

francesismo", desfere uma crítica violenta ao decadentismo que po

díamos remeter de uma forma geral à poesia de José Duro: "Eu, pelo
menos, educado com Musset e Hugo, não ouso aproximar-se desses

coribantes e dos seus livros. Jamais abri um desses livros amarelos,

dentro dos quais passam estrofes com bulhas e gritos intoleráveis. Sei

apenas que esses novos se chamam a si mesmos, com uma sublime

sinceridade, «os decadentes», «os incoerentes», «os alucinados». Têm as

suas coteríes, como quem diria os seus colégios sacerdotais, redigem
os seus anais, em cadernetas que se chamam o Journal dos Incoeren

tes, a Revista dos Alucinados... Zelosos dos seus privilégios, detestan

do as confrarias rivais, todo o tempo em que não desonram o Monte

Olimpo, com desabaladas orgias de ritmo, o passam, como os gramáticos
do Baixo Império, a questionarem sobre precedências e valores

relativos da sua escola: é assim que alguns poetas ultimamente

declaravam em todos os jornais que fulano de tal, poeta, não era de

modo nenhum o chefe dos incoerentes, e que esse chefe ilustre dos

incoerentes, o homem inspirado e supremo, que em si resumia toda

a incoerência, era Verlaine, só Verlaine, e não outro. E Verlaine,

indisputadamente, guarda a coroa da incoerência."
6
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JAIME BATALHA REIS, DIPLOMATA NA INGLATERRA VITORIANA1

Teresa Pinto Coelho

Em 24 de Maio de 1898 o Newcastle Daily Journal anunciava:

The Portuguese Cônsul in Newcastle, Batalha Reis, has

been appointed Cônsul General for Portugal in London. He

is an able linguist and fully conversant with the English
language. [...]. He is a skilful botanist and an acknowledged
authority on viniculture. The variety of his attainments is

shown also in the fact that he has been engaged for some

time on a work on metaphysics, and his friends are looking
forwardwith pleasure to its publication.Whilst congratulating
Mr. Batalha Reis on his advancement his friends much

regret his leaving the city.2

Jaime Batalha Reis era então transferido do consulado de

Newcastle, onde chegara no verão de 1883, para o de Londres, que

ocuparia até 1911. Para trás ficavam quinze intensos anos de activi

dade diplomática na cidade onde Eça desempenhara as mesmas

funções cerca de vinte anos antes e sobre a qual escrevera, amargu
rado, ao seu amigo Ramalho Ortigão em 8 de Abril de 1878:

[...] neste degredo, faltam-me todas as condições de

excitação intelectual. Há um ano que não converso! Isto, aí,

lido na Calçada dos Caetanos, pode-lhe parecer pueril
—

mas digo-lhe que é apenas dilacerante. As minhas relações
são pessoas perfeitamente idiotas, que nunca leram um

livro, que não suspeitam sequer de que eu o faça, e que

pensam que o único produto da inteligência humana é o

Times. [...] A única pessoa com quem posso falar
— não em

espiritualidade, mas ao menos falar, em sentimentos, ideias

gerais, etc.
— é o médico. [...]

1
Este breve estudo faz parte de um trabalhomais extenso a desenvolver sobre Jaime

Batalha Reis. Agradecemos à Dr.a Maria José Marinho e à equipa dos Espólios da

Biblioteca Nacional a ajuda dispensada.
2
Newcastle Daily Journal. 24 de Maio de 1898, Biblioteca Nacional, Espólios: Jaime

Batalha Reis ESP E4 1/8. Não indicamos a paginação dos jornais quando se trata de

recortes consultados no espólio do autor, que não têm indicação de página.

53



Há um ano que não ouço música
— a não ser as cantigas

bárbaras que compõem a arte do café concerto. Enfim, o

mundo inteligente aparece-me apenas como uma coisa

confusa e enevoada, através da prosa dos jornais de Lon

dres.3

Porém, na "cidade de tijolo negro, meio afogada em lama, com uma

espessa atmosfera de fumo, penetrada de um frio húmido", de acordo

com a descrição de Eça4, Batalha Reis parece não sucumbir aos efeitos

splenéticos do clima e inscreve-se em várias associações culturais e

científicas, trabalha, lê, escreve para os jornais ingleses e inicia

contactos e amizades com personalidades britânicas dos mais diferen
tes meios com as quais manterá relações ao longo de toda a sua vida.

É da actividade de Batalha Reis em Inglaterra, praticamente
desconhecida, que este breve estudo se propõe dar conta. Para o efeito

utilizámos documentação obtida através de pesquisas efectuadas no

seu Espólio, disponível no Arquivo da Literatura Portuguesa Contem

porânea da Biblioteca Nacional, e no Ministério dos Negócios Estran

geiros 5. Dada a abundância de documentação relativa aos

laborosíssmos vinte e oito anos que viveu em Inglaterra, foi seleccio
nado o período de tempo compreendido entre 1888 e 1890, quando a

disputa luso-britânica na Africa Oriental se agudizaria culminando no

Ultimatum, anos em que Batalha Reis se empenha numa activa

campanha em defesa dos direitos portugueses em África. Procura-se,
assim, chamar a atenção para o papel que Jaime Batalha Reis

desempenhou numa época conturbada das relações luso-britânicas,
contribuindo para dar a conhecer uma das figuras mais interessantes,
mas também menos conhecidas, senão quase ignorada, da Geração
de 70.

A biografia de Jaime Batalha Reis está ainda por fazer 6. Homem

culto, filho de um amigo e administrador oficioso de Garrett (que lhe

ofereceria a sua escrivaninha, depois na posse de Batalha Reis7),

3
Eça de Queirós, Correspondência (leitura, coord., prefácio e notas de Guilherme de

Castilho), 2 vols, Lisboa, Imprensa Nacional, 1983, I, pp. 144-46.
4
Ibid.. p. 92

5

Respectivamente: Biblioteca Nacional, Espólios: Jaime Batalha Reis ESP E4 e

Arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Jaime Batalha Reis. maços 150-
-162.

6
Fernando Marques da Costa é um dos que, apercebendo-se disso, reúne alguns

elementos sobre Batalha Reis no sentido de melhor se conhecer a sua vida. Ver "Sobre

um Possível Jaime Batalha Reis e Tábua Biocronológica de Jaime Batalha Reis". Revista
da BibliotecaNacional, 3 (1-2), 1983, pp. 129- 151. Também Maria José Marinho, profunda
conhecedora do espólio de Batalha Reis, publicou recentemente OEssencial Sobre Jaime
BatalhaReis. Lisboa, Imprensa Nacional, 1 996. Sobre a sua vida pessoal, nomeadamente
o namoro com Celeste Cinatti, sua grande paixão e com quem viria a casar, ver Fernando

Marques da Costa, "Um Namoro da Geração de 70: Batalha Reis-Celeste Cinatti",Análise
Social 3.â série, vol. XXII. n.ss 92-93. 1986, pp. 715-733 eMaria FilomenaMónica e Maria
José Marinho, "Cartas de Jaime Batalha Reis a Celeste Cinatti", Revista da Biblioteca
Nacional. S.2, 8 (1) 1993, pp. 41-98.

7
"No meu quarto de estudante havia um grande armário cheio de livros, cavado na

espessura da parede, uma mesa central sobre que escrevia, e uma secretária de feitio
estranho, dada a meu pai por Almeida Garrett, usada por este para escrever de pé. que
sugeriu a Eça de Queiroz a forma da mesa, onde, anos depois, em Paris, quase sempre
trabalhava.", "Na Primeira Fase daVida Literária de Eça de Queiroz", in ProsasBárbaras.
4.s edição. Lisboa. Livros do Brasil, s.d.. p. 12.

54



António Nunes dos Reis, educado no Colégio Alemão (Colégio Roeder),
Batalha Reis revela-se um escritor prolífero, um leitor infatigável, um
investigador minucioso e atento, interessando-se por infindáveis

assuntos. A sua intensa e eclética actividade é atestada não só pela
documentação diplomática mas também por inúmeros apontamentos,
cartas, recortes de jornais que constituem o espólio da Biblioteca

Nacional.

A diplomacia ocupou muito do seu tempo, tendo sido encarregado
de variadas missões. Para além dos consulados de Newcastle e

Londres, é delegado à Conferência Antiesclavagista de Bruxelas que
tem lugar entre 8 e 18 de Novembro de 1890, à Conferência Interna

cional para a Protecção da Fauna Africana, que se realiza em Londres

em 1900, e ao Congresso Colonial Internacional de Bruxelas em 1909.

A isto acrescente-se, por exemplo, a nomeação de enviado extraordi

nário e ministro plenipotenciário, chefe de missão de 2.- classe, na

Legação de Haia em 191 1 e, ainda no mesmo ano, chefe de missão de

1.- classe na Legação de Itália. A sua actividade diplomática passa
ainda pela Rússia, para onde é nomeado na qualidade de enviado

extraordinário e ministro plenipotenciário da Legação de Portugal e
onde vive os acontecimentos da Revolução de 1917. É também

delegado plenipotenciário à Conferência de Paz em 1918 e represen

tante de Portugal na comissão que elaborou o Pacto da Sociedade das

Nações. Incansável, mesmo depois de se reformar, em 1921, tendo-se

então retirado para a sua Quinta da Viscondessa situada perto de

Torres Vedras, continua a desenvolver várias actividades, entre as

quais, em 1930, a participação na reunião instaladora do conselho e

da comissão executiva da Associação Portuguesa Pró-Sociedade das

Nações.
Porém, nunca satisfeita a sua curiosidade, interessa-se ainda por

assuntos que vão da pintura (é ele que "lança" Columbano), à música,

à literatura, à filosofia, temas que persegue ao longo dos seus oitenta

e oito anos de vida (morre em 1935), ambicionando sempre escrever

a sua grande obra, a Explicação do Universo, segundoViana da Mota 8,

já sem falar na Geografia, actividade com que inicia a sua vida

profissional 9.

Poderemos interrogar-nos por que razão continua quase total

mente desconhecido. Por um lado, porque pouco deixou publicado;

por outro, porque a avalanche de documentação constituída por

8
Notas de Viana da Mota, rascunho de uma biografia de Jaime Batalha Reis, E4

24/1.
9
Formou-se como agrónomo e engenheiro florestal pelo Instituto Geral de Agricul

tura de Lisboa em 1866. Em 1872 é nomeado chefe do Serviço Agrícola no Instituto Geral

de Agricultura onde iria reger as cadeiras de Botânica,
Economia Rural e Florestal assim

como a de Microscopia e Nosologia Vegetal, que ele próprio cria. Para além disso, vai

sempre desempenhando funções cientificas. Por exemplo, integra
a Comissão encarrega

da da organização da Exposição Agrícola a efectuar em Lisboa em 1883. representa

Portugal na Exposição Florestal realizada em Agosto de 1884 em Edimburgo ou, ainda.

é o representante de Portugal na Associação Científica Internacional de Agronomia

Colonial em 1904. Ver João Carlos Garcia, "Jaime Batalha Reis, Geógrafo Esquecido",

Finisterra, Lisboa, XX. 40, 1985, pp. 105-109.
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rascunhos de cartas, apontamentos e dados biobliográficos sobre os

mais variados assuntos, notas pessoais rabiscadas em envelopes e

bocados de papel ao acaso, recortes de jornais, cartões de visita,

convites, telegramas, assim como correspondência pessoal e oficial,

não facilita a tarefa desencorajando, pela abundância e heterogenei

dade, mesmo os mais persistentes. Outros motivos poderiam ser

apontados, nomeadamente o facto de a massa de estudos sobre Eça,

Antero, Oliveira Martins e outros dos que frequentaram a sua casa, o

famoso Cenáculo, no dizer de Eça, "o nosso querido e absurdo

Cenáculo instalado na Travessa do Guarda-Mor, rente a um quarto
onde habitavam dois cónegos, e sobre uma loja em que se agasalha
vam, como no curral de Belém, uma vaca e um burrinho" 10, ter

abafado o seu nome.

Ainda assim, é precisamente a actividade cultural de Jaime

Batalha Reis em conexão com os homens da Geração de 70, registada
na colaboração nas Prosas Bárbaras e no In Memoriam de Antero u,

que tem sido divulgada por algumas publicações como, por exemplo,
as cartas trocadas com Antero e Eça 12, a co-criação de Fradique
Mendes 13, ou a sua actividade de colaborador e director da Revista

Ocidental, que fundara com Antero em 1875 14. Por sua vez, a

publicação do manuscrito O Descobrimento do Brasil Intelectual pelos

Portugueses do Século XIX15, dá a conhecer um outro dos múltiplos

projectos literários de Batalha Reis
— o da apresentação e discussão

da literatura brasileira pela imprensa portuguesa, o que revela como,

apesar das suas múltiplas ocupações, Batalha Reis nunca deixaria de

se interessar pelo mundo cultural da sua época.

Quanto à actividade diplomática que desempenhou, foi divulgada

alguma da sua correspondência para Barbosa du Bocage e a acção

desenvolvida na Rússia 16. Porém, no que diz respeito à sua interven

ção na diplomacia luso-britãnica pouco ou nada se conhece, excep

tuando alguns artigos publicados por Augusto Reis Machado em

10
Eça de Queirós, "Um Génio que era um Santo", inNotas Contemporâneas, Lisboa,

Livros do Brasil, s.d., p. 267.
"
Respectivamente: Jaime Batalha Reis, "Na Primeira Fase da Vida Literária de Eça

de Queiroz", in Prosas Bárbaras, pp.7-46 e "Anos de Lisboa. Algumas Lembranças", in

Antero de Quental. In Memoriam, edição fac-similada. Prefácio de Ana Maria Almeida

Martins, Presença / Casa dos Açores, 1993, pp. 441-472.
12

Respectivamente: Correspondência entreAntero de Quental e Jaime Batalha Reis

(introd., org. e notas de Maria Staack). Lisboa. Assírio e Alvim, 1982 e Eça de Queiroz e

Jaime Batalha Reis. Cartas e Recordações do seu Convívio (escritos coligidos e apresen
tados por Beatriz Cinatti Batalha Reis), Porto, Lello & Irmão, 1966.

13 Joel Serrão. O Primeiro Fradique Mendes. Lisboa. Livros Horizonte, 1985.
14
Maria José Marinho, "A Revista Ocidental, 1875. Um Projecto da Geração de 70",

Revista da Biblioteca Nacional. Lisboa, S.2, 7 (1), 1992, pp. 43-74.
15

O Descobrimento do Brasil Intelectual pelos Portugueses do Século XIX (org.,

prefácio e notas de Elza Mine), Lisboa, D. Quixote. 1988.
16

Respectivamente: Correspondência de J. Batalha Reis para Barbosa du Bocage

(introd., org. e notas de Alice Godinho Rodrigues), Lisboa, I.N.I.C, 1990 e Batalha Reis

naRússia dos Sovietes ou Dez Dias queAbalaram umDiplomata Português (análise critica,

recolha e notas de J. Palminha da Silva), Porto, Afrontamento, 1984.
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Estudos Geográficos e Históricos, colectânea que, embora incluindo

alguns dos seus textos sobre a questão africana, está longe de abarcar
a imensidade e a diversidade das actividades desenvolvidas por
Batalha Reis enquanto cônsul, primeiramente em Newcastle e depois
na capital britânica 17.

Da longa estada de Batalha Reis em Inglaterra conhecem-se, sim,
as suas impressões sobre o povo, a política e os costumes britânicos

deixadas em artigos para O Repórter (1888) e a Gazeta de Noticias do
Rio de Janeiro (1893-96) coligidos por Maria José Marinho 18.

À semelhança de Eça, Ramalho Ortigão e Oliveira Martins ,9,
também Batalha Reis não resiste à tentação de dar a conhecer a velha

aliada com a qual entrara agora em disputa em África. Porém, não se

limita a ser mais um viajante na Inglaterra vitoriana do final do século,
nem tão pouco um mero cônsul de cidade de província 20. Para além

de tratar dos assuntos consulares, nomeadamente de questões econó
micas como a colocação dos vinhos portugueses em Inglaterra 2I, a sua

formação de geógrafo levá-lo-ia a encabeçar uma enorme campanha

17
Jaime Batalha Reis. Estudos Geográficos e Históricos (introd. de Augusto Reis

Machado), Lisboa. Agência Geral das Colónias, 194 1 . A colectânea inclui sobretudo textos

das conferências proferidas por Batalha Reis em Inglaterra e artigos publicados no

Comércio do Porto.
18
Revista Inglesa. Crónicas (org. introdução e notas de Maria José Marinho). Lisboa.

D. Quixote / Biblioteca Nacional, 1988.
19 Sobre os relatos de viagens destes autores, ver Maria Teresa Pinto Coelho.

"Imagens da Inglaterra Vitoriana no Portugal Oitocentista", Relatório da Disciplina de
Estudos Anglo-Portugueses I (Programa, conteúdos e métodos) apresentado a concurso

para Professor Associado à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade

Nova de Lisboa, Lisboa. 1996. Na sua Revista InglesaBatalha Reis não deixa de assinalar

a publicação das impressões de Oliveira Martins sobre a Inglaterra: "O Sr. Oliveira

Martins fez. com as suas Cartas sobre a Inglaterra para o Jornal do Comércio do Rio de

Janeiro, um dos seus melhores livros. O traço mais saliente do "Inglês" e do "Inglesismo"
está ali magistralmente traçado. [...]. Quando eu enviei a minha primeira Revista Inglesa
à Gazeta, não conhecia o livro do Sr. Oliveira Martins. Nunca lera também as cartas ao

Jornal do Comércio. A minha admiração pelo notável livro e a minha inteira aceitação do

inglês típico que ele desenha, não me impedem, porém de divergir na apreciação de

pormenores. Apesar destas Revistas se destinarem apenas, modestamente a relatar os

acontecimentos contemporâneos, eu terei mais uma vez, a propósito deles, de mostrar

os meus divergentes modos de ver.". Revista Inglesa, pp. 124-125.
20
"Quando eu cheguei a Inglaterra e me estabeleci em Newcastle. depois de 12 anos

de Lente no Instituto Agrícola, pus-me a prosseguir naturalmente os trabalhos científicos

que haviam feito o objecto de toda a minha vida. Compreendi porém imediatamente que

esses trabalhos me punham em contacto com classes que podiam ser muito úteis ao

desempenho das minhas funções de cônsul e me davam uma posição um pouco superior

à que, na consideração pública, eu teria se me limitasse a ser um cônsul como os outros.".

Carta de Batalha Reis a Barros Gomes. 22 de Junho de 1888, A.M.N.E.. maço 150.doc. 5.

Na transcrição dos manuscritos foi feita a actualização ortográfica, mantendo-se. no

entanto, a pontuação e a utilização de maiúsculas constantes do original. Foi ainda

introduzido o uso de itálicos para as palavras estrangeiras e títulos de obras no sentido

de se distinguirem dos sublinhados utilizados por Batalha Reis. só mantidos para reforçar

palavras ou ideias.
21
Ver, do autor, Comércio de Vinhos no Reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda

Lisboa, Tip. A Editora, 1907. Batalha Reis desdemuito cedo se
havia dedicado a questões

vinícolas, nomeadamente ao problema da filoxera. Ver A Nova Moléstia das Vinhas do

Douro. Lisboa. Imprensa Nacional, 1873. Foi feita a actualização ortográfica
dos títulos.
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em defesa dos direitos portugueses em África22, campanha essa

desenvolvida, como veremos, quer na imprensa britânica, quer em

Associações científicas, nomeadamente nas principais sociedades de

Geografia britânicas: a Tyneside Geographical Society, sediada em

Newcastle, a Scottish Geographical Society de Edimburgo e a Royal

Geographical Society de Londres23. Como atesta a documentação

encontrada, foi membro activo de todas elas, participando em variadas

reuniões sobre questões ligadas à presença portuguesa e inglesa em

África e tendo mesmo apresentado palestras sobre o assunto.

Seria no seguimento desta actividade que Barros Gomes, o então

Ministro dos Negócios Estrangeiros 24, o enviaria numa missão secreta

a Berlim em Junho de 1889, no sentido de captar uma eventual ajuda
alemã para as pretensões portuguesas no continente africano 25.

Barros Gomes ensaiava já desde 1886 a aproximação com a Alema

nha. Cerca de dez anos antes, no rescaldo da Conferência de Berlim

22 Batalha Reis salienta também a importância da sua formação científica na

campanha que desenvolve em Inglaterra: "A defesa dos nossos actos e pretensões em

África feita por um simples português ou sobretudo por um Cônsul pode parecer suspeita.
Mas a mesma defesa feita por um membro da Sociedade Científica, que prove, ele mesmo,

achar-se ao facto de todos os estudos geográficos, e que além dos assuntos portugueses
mais ou menos políticos do momento, apresenta comunicações inteiramente científicas,
tem uma importância considerável". Ver ajá citada carta de Batalha Reis a Barros Gomes
de 22 de Junho de 1888. É de salientar a importância desta carta para um melhor

conhecimento das actividades de Jaime Batalha Reis em Inglaterra.
23 Como relata na carta a Barros Gomes, é também membro da Natural History

Society e da North England Microscopical Society, descrevendo as suas actividades e

mostrando como são importantes para se tornar conhecido: "Dentro da Natural Historical

Society existe um Field Club destinado a excursões de estudo em Inglaterra. Eu tenho

tomado parte activa nessas excursões e tenho apresentado à Sociedade de História

Natural o resultado dos meus estudos sobre a parte botânica e entomológica das colecções
feitas. Peço-lhe que lance os olhos para a nota impressa que lhe envio (Tyneside
Naturalisfs Field Club) onde vem indicada a minha última comunicação a essa Sociedade.

As minhas colecções entomológicas e botânicas têm já, com respeito à fauna e flora

inglesa, uma certa importância e eu conto enviar em breve para o Museu da Politécnica

de Lisboa e para o da Universidade de Coimbra os duplicados delas.
Para a Sociedade de Microscopia preparo trabalhos que são a continuação dos

estudos que comecei em Portugal como professor que fui durante dois anos no Instituto

Agrícola de Microscopia aplicada às doenças das plantas.
Ultimamente fui convidado pelo Institute of Mining Engineers para escrever um

esboço da constituição geológica e recursos minerais de Portugal nas Transactions da

mesma sociedade. Este estudo está sendo o primeiro sobre elementos que tenho solicitado
directamente ao Ministério das Obras Públicas e da Comissão Geológica por intermédio
do Delgado. Esta parte dos meus trabalhos poderia ter uma certa influência no

desenvolvimento do nosso comércio de produtos minerais e do ferro.Tudo isto porém tem

tido como consequência directa o eu hoje, no centro que tenho habitado, poder ser
escutado se tenho alguma coisa a dizer.". Ibid.

24

Henrique de Barros Gomes ocupa a pasta dos Negócios Estrangeiros de 20 de

Fevereiro de 1886 a 1890, tendo saído por causa do Ultimatum.
25 Sobre a missão de Batalha Reis. ver Charles Edward Nowell, The Rose ColoredMap.

PortugaisAttempt to Build anAfrican Empirefrom theAtlantic to the Indian Ocean. Lisboa,
Junta de Investigação Científica do Ultramar, 1982, pp. 172-177. António José Telo

mostra como Barros Gomes se engana ao julgar que a Alemanha iria defender os

interesses portugueses no caso de investida por parte da Inglaterra, o que viria acontecer
com o Ultimatum quando a Inglaterra alicia o Governo alemão cedendo-lhe Helgoland e

definindo as esferas de influência e as fronteiras comuns na Africa e no Pacífico (António
José Telo. LourençoMarques na Política Externa Portuguesa 1 875- 1 900, Lisboa, Cosmos,
1991, pp. 104-106).
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(1884-85), que estipulava as novas regras de anexação dos territórios

em África postulando a cláusula da ocupação efectiva 26, o seu famoso

Mapa Cor-de-Rosa 27, ilustrativo de uma política africana que ambi

cionava uma larga faixa de território unindo as posessões portuguesas
de Angola e Moçambique, encontrava-se apenso ao Tratado luso-

-germânico de 1886, assinado precisamente para garantir um corre

dor transafricano de influência portuguesa.28
Em 1889 a missão de Batalha Reis em Berlim surge na continui

dade de uma esperança no apoio alemão. A escolha não era fortuita.

Para além de dominar a língua alemã, o cônsul português em

Newcastle era já nessa altura conhecido precisamente pela sua

campanha africanista na Grã-Bretanha.
Batalha Reis começa por se dar a conhecer primeiramente no

Norte de Inglaterra, onde vive, pelos seus artigos na imprensa local,
sobretudo na de Newcastle. O seu principal objectivo é esclarecer a

opinião pública inglesa sobre a legitimidade dos direitos dos portu

gueses em África recorrendo a fontes históricas, que cita continua

mente, para ilustrar os seus pontos de vista já que, como ele afirma

num artigo da Revista Inglesa: "o estado da opinião pública inglesa a

respeito das nossas colónias de África é, em grande parte, devido à

nossa ignorância do que há tantos anos os ingleses dizem de nós, e

também à nossa indiferença a tal respeito"29.
É assim que, sobretudo a partir de 1888, passa a expor os seus

pontos de vista na imprensa não se cansando de explicar, comprovar
e insistir nos direitos portugueses no continente africano, embora

inicialmente não tenha sido incumbido de tal função pelo Governo

português. Pelo contrário, Barros Gomes chega a dizer-lhe que desis

ta, que não vale a pena continuar porque nunca modificará a opinião

pública inglesa, que se modere e fale apenas em termos científicos e

não políticos, ao que, numa carta confidencial enviada ao Ministro 30,

Batalha Reis responde que não; que a opinião pública se faz na

imprensa:

26
Até à Conferência de Berlim o consenso europeu havia-se estabelecido sobre a

convicção de que a evocação e comprovação dos direitos históricos bastavam para

legitimar os direitos territoriais de soberania. As novas disposições referem-se, no

entanto, apenas aos territórios costeiros, pelo que Barros Gomes insiste nos seus

argumentos.
27
Sobre o Mapa ver Charles Edward Nowell. The Rose Colored Map.

28

Segundo o tratado: "His Majesty the German Emperor recognizes the right of His

Majesty the King of Portugal to exercise his influence of sovereignty and civilization in the

territories which separate the Portuguese possessions of Angola and Mozambique.

without prejudice to the rights which other Powers may have acquired there up to now

of exercising their sovereign and civilizing influence.", Edward Hertslet.
TheMap ofAfrica

by Treaty. 2 vols.. London. Harrison and Sons, 1894, vol. I, p. 300. Um tratado semelhante

é assinado com a França no mesmo ano.

29

Op. cit., pp. 96-97.
30
Muita da documentação encontra-se marcada com a palavra "confidencial", o que

mostra como a questão anglo-lusa era delicada e o secretismo determinante. Por outro

lado, prova a cumplicidade existente entre Barros Gomes e Batalha Reis.
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A opinião pública não se forma nas Chancelarias nem

nas Legações. As Chancelarias, ou, pelo menos, a Chance

laria inglesa, obedece à opinião pública em vez de servir a

formá-la. A opinião pública em Inglaterra forma-se na im

prensa e em todos os lugares onde se discute e fala livremen

te. Modificar, nestas condições a opinião pública, é talvez

mais fácil do que pode julgar-se. Quantos ingleses têm

declarado ignorar inteiramente o que de mim ouvem, pela

primeira vez, sobre o que os Portugueses têm feito em

África? A opinião pública de Inglaterra contra nós não tem

sido feita pelos interesses e pelos egoísmos ingleses; tem

sido feita, em grande parte, pelo nosso silêncio.31

É assim que se envolve numa polémica com John Mundill nos

jornais de Newcastle. Mundill, também ele membro da Tyneside

Geographical Society, havia reagido à publicação, no Newcastle Daily
Chronicle, da tradução de uma carta dirigida por Barros Gomes à

Sociedade de Geografia de Lisboa32. Nessa carta o Ministro dos

Negócios Estrangeiros português refere-se, entre outros assuntos, ao

plano de levar o caminho de ferro de Lourenço Marques até Pretória 33.

Era este um dos dossiers quentes da época, uma linha de caminho de

ferro que unisse a capital do Transvaal ao porto de Lourenço Marques,

31
Carta de Batalha Reis a Barros Gomes, 26 de Junho de 1888. A.M.N.E.. Arquivo

Jaime Batalha Reis. maço 150. doe. 9. Numa outra carta, também confidencial, de 17

de Agosto de 1888 diz também: "Quando há cinco anos eu cheguei a Newcastle, os jornais
desta terra, a exemplo dos de toda a Inglaterra, não perdiam uma só ocasião para dizer

mal de Portugal e dos Portugueses. Eu porém não admiti nunca mais desde que tomei

a direcção deste posto consular que um ataque ficasse sem resposta, e publiquei nos

jornais de Newcastle diferentes artigos.". Carta de Batalha Reis a Barros Gomes, 17 de

Agosto de 1888, A.M.N.E., Arquivo Jaime Batalha Reis, maço 150, doe. 12.
32
Ver Barros Gomes. "The Portuguese in Africa", Newcastle Daily Chronicle, 28 de

Setembro de 1888. Com os títulos "Portugal in Africa" e "Portuguese Policy in Africa", a

mesma carta sai também em 24 de Outubro de 1888 no Glasgow Herald e no Scotsman.

E4 85/8.
33

A ideia deste caminho de ferro era longínqua, fazendo já parte da política de

Andrade Corvo, Ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1871/77 e 78/79, que em 1875

havia assinado um tratado com o Transvaal no sentido da concretização do caminho de

ferro. Vários contratempos, em grande parte advindos da oposição directa e velada da Grã-
- Bretanha, levariam em 1883 à entrega de uma concessão exclusiva para a construção de

um troço de Lourenço Marques ã fronteira do Transvaal ao americano MacMurdo, o que

não é visto com bons olhos pelo Transvaal, que se recusa a construir a sua parte da linha

enquanto o troço português estiver entregue a MacMurdo. Em 1887 este. que não

consegue reunir os capitais necessários, acaba por transferir a concessão para uma

companhia inglesa e a linha é rapidamente construída, embora apenas entre Lourenço

Marques e o ponto não disputado da fronteira com o Transvaal. Perante a pressão do

Transvaal, que se vê agora nas mãos da Grã-Bretanha se não tiver alternativa ã linha

Cabo-Kimberly. e consciente do perigo que isso representa para as ambições portuguesas
em Moçambique, Barros Gomes acabaria por anular a concessão em Junho de 1889. Para

a história do caminho de ferro ver a já citada obra de António José Telo LourençoMarques
na Política Externa Portuguesa 1875-1900. que chama a atenção para a importância da

construção do caminho de ferro no desfecho das relações europeias em Africa no final do

século, nomeadamente o Ultimatum.
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permitindo assim à república bóer uma saída para o mar através de

território português. Para o Transvaal era esta uma forma de escapar

ao poder inglês no Cabo que procurava antes que a linha fosse

construída a partir de uma já existente que ligava o Cabo a Kimberly.
Para Barros Gomes o projecto servia os interesses portugueses, não

só de captar a amizade dos boers e proteger o Sul de Moçambique das

investidas do império britânico como de consolidar o seu projecto de

uma África de costa a costa34. Assim, o Barros Gomes passa à

ofensiva, como se vê na carta publicada em Inglaterra:

It is needful, without loss of time, to carry the Lourenço

Marques Railway to the Portuguese boundary, and to

establish a free understanding with the Transvaal

Government, whose interests are common with ours, in

order that an agreement may be arrived at regarding

indispensable and equitative tariffs between the two

countries, allowing the construction of the line being carried

out without embarassment as far as Pretória. This is a

necessity which cannot be postponed, and its is imperative

upon the Government, to which it is ready firmly to attend

without delay.
35

Os objectivos da política do Ministro, de penetrar no interior de

África, encontram-se bem explícitos:

But ifLourençoMarques constitutes thewidest entrance

to Central Africa, Mozambique
— beyond its extraordinary

mineral and agricultural wealth, its dense population

(capable, as practical and precious instances prove, of

dedicating itself to free labour) — Mozambique encloses,

with the Zambese, with the Chire, and other afíluents of the

grand river, and with the Lake Nyassa, the best road for

penetrating Central Africa and the Equatorial region.
36

Para isso, segundo Barros Gomes, é indispensável reconhecer as

fronteiras de Moçambique de acordo com "that which the priority and

greatness of our discoveries demand, the traditional
influence which

we exercise in Africa, our just national aspirations, and the heavy

sacrifices to which the country subjects herself, for a long time, in

order to answer to her duties as a Colonial Power [...]." 37.

34
"Barros Gomes sabe que o caminho de ferro é uma peça essencial na estrutura

de alianças necessária para concretizar o sonho do império
de costa a costa. Com Pretória

ligada a Kimberly, a Inglaterra domina por completo
a Africa austral e Portugal tem de

enfrentar simultaneamente a pressão inglesa e bóer na expansão para
norte: com Pretona

ligada a Lourenço Marques através de uma companhia
não controlada directamente por

Londres, é possível a independência económica do
Transvaal e acende-se a tradicional

disputa boer-inglesa, com o evidente envolvimento da Alemanha, França. Holanda e

Bélgica. Portugal pode aproveitar a maior rivalidade para conseguir impor
o seu plano de

controle do interior, tal como Barros Gomes deseja.". António José Telo. Op. cit. p.
56.

35
Newcastle Daily Chronicle. 24 de Outubro de 1888.

36 Ibid.
37
Ibid.
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Encontram-se aqui alguns dos argumentos apresentados por

Portugal ao Governo inglês para justificar a pretensão de estabelecer

um corredor transafricano de influência portuguesa. Barros Gomes

apela à tradicional presença histórica na zona, ao que Mundill

responde negando que os portugueses tenham feito alguma coisa em

África durante quatrocentos anos e comentando expressões de Barros

Gomes, como "the traditional influence which we exercise in Africa" e

"our national aspirations" e apelidando-as de altissonantes 38.

Em causa nesta disputa encontra-se a zona do Niassa. Nessa área

o projecto do Mapa Cor-de-Rosa sobrepunha-se aos interesses das

missões inglesas e escocesas aí estabelecidas. Embora os portugueses
afirmassem ter sido Gaspar Bocarro o primeiro a ver o lago em 1616 39,

apelando de novo à presença histórica na zona, é a chegada de

Livingstone ao Niassa em 1859 que coloca a área na cena da política
internacional, o que traria consequências para as ambições portugue
sas40. A partir de então, a questão do Niassa é invariavelmente

discutida entre portugueses e ingleses reclamando os primeiros a

presença ancestral na zona e afirmando os segundos que foi Livingstone
o primeiro a chegar ao lago. É esta a argumentação de Mundill no seu

artigo de resposta à carta de Barros Gomes41. Segundo Mundill, os

portugueses chegaram tarde demais, passando a enumerar o desen

volvimento da actividade britânica na área (companhias comerciais,

explorações científicas, missões, plantações, navegação inglesa no

Chire e no Zambeze, etc.) desde que, através do Chire e do Zambeze,

Livingstone havia aberto "a porta" da África Central. É esta a expres

são literal 42, repetida num outro artigo de Mundill, todo ele dedicado

a Livingstone, publicado no Newcastle Weekly Chronicle: "At the close

38
Escreve Mundill: "That the Portuguese have a claim to the Mozambique coast by

priority of discovery and occupation cannot be denied, but I shall be glad to learn what

benefit they can show to have accrued to the natives or to civilisation after an occupancy

of nearly 400 years! It is not sufficient to give a string of high sounding phrases. The Blue

Books issued by our Government during the last twelve months on the East African

question are unfortunately not very entertaining reading for thoughtful Englishmen, and

give quite a different meaning to "the traditional influence which we exercise in Africa",

"our national aspirations," and the "broadly liberal character" which M. de Barros Gomes

wishes us to belive has been, and is, inseparable from Portuguese influence in East

Africa.", Newcastle Daily Chronicle, 9 de Outubro de 1888.
39
Ver Maria Emília Madeira Santos, Viagens de Exploração dos Portugueses em

África 2.a edição, Lisboa, Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga /Instituto
de Investigação Científica Tropical. 1988. p. 129.

40
"One ofthe results ofLivingstone's early explorations in central Africa was to speed

the transition of Portuguese Africa from the past into the present, for it was now clear

that the great expanse of land between Angola and Mozambique could no longer be

considered the private, albeU unchartered, domain of the Portuguese crown.", James

Duffy. Portuguese Afiica, Oxford, O.U.P., 1956, p. 175.
41
JohnMundill, "The Portuguese in Africa",NewcastleDaily Chronicle. 9 de Outubro

de 1888, E4 85/8.
42
"Since Dr. Livingstone opened the door to Central Africa, via the Zambesi and the

Shiré, our countrymen have crossed and recrossed these districts", Newcastle Daily
Chronicle. 9 de Outubro de 1888.
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ofa spirited address delievered by Dr. Livingstone before the Cambridge
undergraduates, he said: 'I have opened the door. I leave it to you to

see that no one closes it after me.' Since then the work of keeping the
door open has been maintained by several societies, religious and

philanthropic as well as commercial"43. Não podemos deixar de

assinalar os vários significados da expressão. Por um lado, é a

Livingstone que é atribuída a façanha que os portugueses reclamam
como sua

—

a descoberta do Niassa. Por outro, o missionário escocês

torna-se o descobridor dos segredos até então por desvendar da África
"abrindo-a" às outras civilizações, o que não deixa de ecoar as palavras
do próprio Livingstone na Introdução à sua Narrative ofan Expedition
to the Zambesi and its Tributaríes : 'This account is written in the

earnest hope that it may contribute to that information which will yet
cause the great and fertile continent of Africa to be no longer kept
wantomly sealed, but made available as the scene of European

enterprise [...]"44.
Ao fazer tal afirmação, Livingstone constrói um discurso muito

próprio construindo a imagem de uma África até então inexplorada e,

consequentemente, afastando a hipótese de que mais alguém lá tenha

estado antes. A publicidade e igual sucesso, quer das suas expedições,
sobretudo depois de se ter perdido no continente africano e ter sido

encontrado por Stanley após uma enorme campanha na imprensa 45,

quer dos seus livros, propagaram essa imagem de África ao mesmo

tempo que transformaram Livingstone num herói e num santo 46. Era

esta crença que os portugueses atingiam quando afirmavam ter-se

antecipado ao missionário escocês no Niassa e daí o relevo dado na

imprensa britânica ao "caso Niassa" e correspondente contra-ataque
dos portugueses e, neste caso específico, de Batalha Reis que não se

contém e responde em três artigos saídos a lume no Newcastle Daily
Chronicle nos dias 27, 28 e 29 de Novembro, não poupando Mundill.

"'J.M.' regardsMr. Barros Gomes's letter to the Lisbon Geographical

Society as 'a string of high sounding phrases,' and I beg his permission

43 John Mundill, "The Zambesi and Nyassaland". I. Newcastle Weekly Chronicle, 13

de Outubro de 1888. E4 85/8.
44
David e Charles Livingstone. Narrative ofan Expedition to the Zambesi and its

Tributaiies; andqf theDiscovery ofthe LakesShirwa and Nyassa 1858-1864. New York.

Harper and Brothers. 1866. p. 2. Itálicos nossos.

45
A expedição organizada em busca de Livingstone é financiada pelo New York

Herald, o que mostra simultaneamente o interesse e o poder da imprensa da época. Ver

o capítulo "Find Livingstone" in Christopher Hibbert, Africa Explored. Europeans in the

Dark Continent 1769-1888. London. Penguin. 1982, pp. 85-290.
46
"In the first few months after its publication in 1857, LMngstone's Missionary

Traveis sold seventy thousand copies and made its author wealthy and so famous that

he had to avoid situations where he might be mobbed by admirers. If Livingstone was

already a national hero in the late 1850s, he was a national saint by the time of his last

African journey in 1872.", Patrick Brantlinger, "Victorians and Africans: The Geneology

ofthe Myth ofthe Dark Continent", in Henry Louis Gates Jr. (ed.), "Race". Writing and

Difference. Chicago and London. The University of Chicago Press. 1986, pp. 185-222

(p. 195).
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to demonstrate to him that his letter to the Chronicle is 'a string of

incorrect statements'", escreve Batalha Reis no seu primeiro artigo-

-resposta, acusando Mundill de estar mal informado, rebatendo todos

os seus argumentos ponto por ponto 47, e respondendo à acusação de

que os portugueses nada fizeram durante os quatrocentos anos em

que estiveram em África:

The mention of these "400 years" by J.M. leads one to

suppose that this gentleman judges that, in tropical Africa,

people can always work as in Europe, or that he wishes to

inculcate this idea upon those who read his letter. The

difficulties of discovery, of recognition of the coast, of

primary establishment, the slow and continuous exploration,
the tardy or impossible acclimatisation of european

immigrants, the conflicts with the natives or with other

explorers, the influence of the history of Europe, during
these 400 years, and particularly of the history of Portugal
—

nothing of ali this (which I must suppose to be known to

J.M.), nothing of this has caused him to diminish the 400

years formulawhich hewishes to see represented by civilising
labour in Portuguese Africa.

[...]. It will, however, suffice me briefly to remind him

that, amongst the much which the Portuguese have done in

Africa during these 400 years, may be counted their having
rendered the English explorations possible, from those of

Livingstone to those of Stanley, part of which were for

verification rather than for primary discovery.48

É assim que, para provar a sua tese, dedica todo um artigo à

questão do Niassa fornecendo ampla e variada documentação, in

cluindo os próprios livros de Livingstone, para provar que os portu

gueses chegaram ao Niassa antes dos ingleses 49.

É, aliás, sempre esta a táctica de Batalha Reis, a fundamentação
das suas opiniões com livros e documentos relativos a África, pelo que
os seus artigos acabam quase sempre com uma pequena bibliografia.
Sabemos que estava muitíssimo bem informado, não só pela lista de

livros que entregou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qual
constam muitas obras relativas a África50, mas ainda pelas suas

constantes anotações, os recortes de jornais que colecciona (Batalha
Reis guarda tudo) e os verbetes das leituras que efectuava na

biblioteca do British Museum51.

47
Batalha Reis, "The Portuguese in Africa", I, Newcastle Daily Chronicle. 27 de

Novembro de 1888. E4 85/8.
48
Batalha Reis, "The Portuguese in Africa", III, Newcastle Daily Chronicle. 29 de

Novembro de 1888, E4 85/8.
49
Batalha Reis, The Portuguese in Africa". II, Newcastle Daily Chronicle, 28 de

Novembro de 1888, E4 85/8.
50
E4 26/28.

51
E4 85/5.
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Com base em toda esta documentação publicaria na Scottish

Geographical Magazine em Maio de 1889 mais um artigo sobre o

Niassa, 'The Portuguese in Nyassaland", no qual retoma os argumen
tos históricos já expostos nos jornais 52. Numa carta em que explica,
em resumo, o conteúdo do seu artigo a Barros Gomes, Batalha Reis
vai ao fulcro da questão:

...essa acção portuguesa é muito antiga em Niassaland,
vasto território de que as localidades que acabo de mencio

nar não são mais que ontos insignificantes cuja propriedade
civil ninguém disputa aos particulares que a disfrutam.

Faço também notar a V. Ex.ê a parte do meu artigo em

que eu sustento que o Governo inglês, o Estado, a Nação
inglesa nunca como tal esteve em Niassaland. Nas próprias
margens do Niassa têm estado ingleses, têm estado homens

que se dizem cônsules (e que, por isso mesmo, se confessam
em país alheio) mas só Portugal ali esteve como Governo,

como Estado representado por expedições e actos oficiais.53

O artigo reproduz opiniões já divulgadas mas é importante por se

dirigir a um público de especialistas e ainda pelo facto de ser

publicado no órgão de divulgação da Scottish Geographical Society, o

que não deixaria de lhe trazer frutos.

Em 21 de Maio de 1889 dá uma entrevista à Pall Mali Gazette no

sentido de esclarecer sobre os direitos portugueses no Zambeze.

Batalha Reis é apresentado pelo jornal como uma das principais
autoridades portuguesas, um geógrafo de primeiro plano, sendo o seu

paper apresentado à Scottish Geographical Society considerado a

mais recente e valiosa contribuição para o conhecimento da história

e da exploração de África. O entrevistado começa por dizer que não fala

em nome do seu Governo mas de si próprio e passa a explicar que a

posição das colónias portuguesas de Angola e Moçambique, cada uma

delas em costas opostas, justifica que Portugal pretenda alargar a sua

zona de influência. À pergunta do jornalista: "But you have never

exercised that sovereignty?", responde que, embora Portugal nunca

tenha exercido soberania sobre todo o território que reclama, este tem

sido atravessado por exploradores e comerciantes portugueses, defen

dendo a cláusula de prioridade de descoberta: "We may not have the

right of the actual exercise of sovereignty, but we have ali the rights
that come from first discovery, first exploration, first claim, and an

unbroken succession of attempts to give practical effect to that claim".

Quanto a um entendimento com a Inglaterra, Batalha Reis, lembra a

aliança luso-britânica, apelando à amizade secular entre os dois

países, nomeadamente na Guerra Peninsular. Quando o entrevistador

o interroga sobre o tema quente "Nyassaland", Batalha Reis, diz que

Portugal não reclama a totalidade do território, mas apenas o que se

encontra a Sul do Rovuma. Segue-se a pergunta inevitável: "But that

52
Publicada em Estudos Geográficos e Históricos com o título "Os Portugueses na

Região do Niassa", pp. 31-52.
53
Carta de Batalha Reis a Barros Gomes, 20 de Março de 1889, A.M.N.E., Arquivo

Batalha Reis, maço 150, doe. 61.
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gives you the sovereignty of Blantyre and the Shiré highlands?" com

Batalha Reis a defender vigorosamente os direitos portugueses na

área, como é seu costume, e sossegando o entrevistador com a

promessa de garantia de liberdade religiosa para as missões protes
tantes e acordos quanto às taxas de trânsito e produtos dos comer

ciantes britânicos. E conclui:

'You can get anything you like in reason if you but

recognise that we are where we are. That is to say, that

Nyassaland is ours from the Rovuma to the Zambesi, that

our authority on both banks of the river extends at least as

far as some distance to the west of Zumbo, and that a

communication must be kept inland between Angola and

Mozambique".
That is your irreducible minimum".

'That is our irreducible minimum".
54

Esta entrevista de Batalha Reis é interessante não tanto pelo
conteúdo, que repete incessantemente argumentos já encontrados

nos seus artigos e sempre reiterados, mas por ter sido concedida a um

periódico especial em termos do jornalismo vitoriano. Introduzido

inovações técnicas e um novo tipo de jornalismo, o New Joumalism

este periódico havia, por exemplo, introduzido a entrevista 55. Ora é

precisamente sob a forma de entrevista que surge a intervenção de

Batalha Reis. Por outro lado, o artigo marca a passagem da argumen

tação de Batalha Reis dos jornais do Norte de Inglaterra, o que já não

deveria ter sido fácil de obter pois era aí que a oposição às pretensões

portuguesas eramais forte, sobretudo na Escócia, terra de Livingstone,

para os de Londres. Para o conseguir Batalha Reis tinha, sem dúvida,

de ter muitos e importantes contactos em Inglaterra, o que mostra

como a sua persistência em publicar e frequentar os lugares certos de

certa forma funcionou.

É assim que, para além da campanha na imprensa, o "batalhador"
Batalha não desiste de propagandear os direitos portugueses em

várias palestras proferidas em associações britânicas como, por

exemplo, "Recent Portuguese Explorations in Africa" (um levantamen

to das principais explorações portuguesas no continente africano de

1833 a 1889) que teve lugar na BritishAssociation for theAdvancement
of Science reunida em Newcastle de 1 1 a 19 de Setembro de 1889 56.

54
E4 85/9. Acerca desta expressão (e de outros pontos da entrevista; Batalha Reis

é muito teimoso e não deixa passar nada...) o mesmo jornal publicaria em 23 de Maio.

na secção da "Correspondência" uma correcção de Batalha Reis: The 'irreducible

minimum?' which you mention at the end of your article. and which, in one of your
Occasional Notes, you consider acceptable by the English Government, is not in my

opinion, by any means an acceptable minimum for the Portuguese Government. In our
conversation I but presented in general lines my geographical ideas on the subject. Some
small points would further require rectifications.", "The Claims of the Portuguese and of

Mr. Batalha Reis", Paíl Mali Gazette, 23 de Maio de 1889, E4 21/3.
55 Ver Harry G.Schalk. "Fleet Street in the 1 880s: The Old Joumalism and the New",

Joumalism Quarterly, 41, n.e 3, 1964. pp. 421-426.
56 Publicado em português com o título "Explorações Portuguesas na África Austral

Durante o Século XIX". in Jaime Batalha Reis. Estudos Geográficos e Históricos,

pp. 53-213.
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Numa carta a Barros Gomes explica a importância da sua inter

venção:

A sessão da British Association é o grande acontecimen
to científico anual da Inglaterra. A esta vêm sempre com

novas descobertas, com novas observações ou, pelo menos,

com a sua presença e interesse homens de ciência de todas

as Nações do Mundo. Já mais de uma vez tenho visto notar

a ausência constante de homens de ciência portugueses das
sessões da Associação, o que fortifica a opinião geral inglesa
de que tais homens não existem entre nós.

E acrescenta:

A próxima Sessão da British Association será particu
larmente interessante para nós, principalmente na sua

Secção Geográfica. Aí se discutirão as últimas questões

pendentes entre Portugal e a Inglaterra; todos os inimigos
estarão presentes e dar-nos-ão combate [...]57.

Dada a importância do tema e da associção em que é discutido,

a palestra tem algum impacte na imprensa britânica. O Scotsman de

1 1 de Maio de 1889 sugere um entendimento entre as duas partes: "If,

therefore, the British Foreign Office can come to some arrangement
with Portugal by which the safety and prosperity of British missions

and trading enterprises in Nyassaland are guaranteed, then we

presume that no difficulties will be placed in the way by those

interests we have so steadfastly upheld"58.
Outros jornais, como o Guardian, comentam assim as sessões da

British Association:

The discussion on the following day was transferred

southwards, to the region which has recently been

distinguished by the appropriate name of Livingstonia [...].

He [o orador anterior] was succeeded by a Portuguese

savant, Professor Batalha Reis, who had come as the first

delegate from a scientific society in Lisbon. Portugal, as our

readers know, occupies a peculiar position in Africa, laying

claims, which Lord Salisbury has pronounced to be absurd,

to a vast extent of territory in these regions, and at the same

time encouraging the slave-trade and blocking the way to

English enterprise. Mr. Reis was, therefore, listened to with

freat curiosity. He spoke and wrote in very fair English, and

his paper proved to be an enumeration of ali the discoveries

and explorationswhich Porugal had made inAfrica, especially

during the present century, which Mr. Reis said were almost

unknown outside Portugal.
59

57
Carta de Batalha Reis a Barros Gomes, 14 de Setembro de 1889, A.M.N.E.. Arquivo

Batalha Reis, maço 150, doe. 97.
58
Scotsman, 11 de Maio de 1889. E4 85/9.

59
"The British Association. (From Our Correspondents). African Geography". The

Guardian, 25 de Setembro de 1889, E4 21/4.
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As sucessivas intervenções de Batalha Reis e o agudizar do

conflito anglo-luso trazem o cônsul português para a ribalta da

principal imprensa britânica. A disputa passa para os jornais e

revistas de primeiro plano e, agora, as respostas são também de

figuras de renome e envolvidas na questão africana. Pouco antes do

Ultimatum consegue, por exemplo, publicar um artigo no Times, de

novo expondo os direitos portugueses no Niassa60, artigo que será

seguido de uma carta ao editor da autoria de John Kirk, companheiro
do próprio Livingstone, o que reforçava os argumentos ingleses:

Sir, —Will you allow me to correct a statement made by
Mr. Batalha Reis in his letter in defence ofPortuguese claims

in Africa that appeared in The Times of January 2, in which

it is asserted that 'the servants of the Portuguese subject A.

Henriques Ferrão went and showed the Nyassa to

Livingstone?'
From 1858 to 1863 I was chief officer of the expedition

sent out by the British Government under the command of

Dr. Livingstone. I was with him in April, 1859, when Lake

Shirwa was discovered, and in September of the same year
when Lake Nyassa was first seen, I can only say that there

is not the smallest foundation of truth in the statement now

put forward in support of Portuguese claims, that we were

shown the lake by servants of Senhor Ferrão.61

A imprensa inglesa reage em força contra as pretensões portu

guesas como, aliás, o próprio Batalha Reis não deixa de fazer notar

a Pinheiro Chagas numa carta escrita pouco depois do Ultimatum,

mais precisamente em 15 de Janeiro de 1890, em que lhe pede que
dê a conhecer as suas ideias ao novo Ministro dos Negócios

Estrangeiros:

Receberá V. pouco depois desta carta, um exemplar de

Fortnightly Review e outro da National Review com duas

supostas respostas a artigos [...]. Reparará que o artigo da

National é assinado pelo célebre explorador Cameron e o da

Fortnightly (publicado anónimo), foi redigido no próprio

Foreign Office como sei de boa fonte. 62

Na verdade, os artigos daFortnightly Review e daNationalReview 63,

publicados no início de Janeiro de 1890, são ainda reacção ao artigo
da Scottish GeographicalMagazine e surgem só agora, pois aproxima-
-se o momento mais crítico do conflito anglo-luso.

60 Batalha Reis, To the Editor ofthe Times", The Times. 2 de Janeiro de 1890, p. 2.
61 John Kirk, To the Editor of the Times", The Times. 7 de Janeiro de 1890, p. 7.
62 Carta de Batalha Reis a Pinheiro Chagas, 15 de Janeiro de 1890, E4 8/23.
63

Respectivamente, "Portugais Aggressions and England«s Duty", Fortnightly
Review, 1 de Janeiro de 1890, pp. 136-148 e V. Lovett Cameron, "Portuguese Claims in

Africa", The National Review. n.s 83, Janeiro de 1890, pp. 583-591.

68



Dias depois, o Ultimatum porá fim ao projecto do Mapa Cor-de-
-Rosa 64. Batalha Reis não deixaria de reagir: "E sempre indigno, para
um homem como para uma Nação, o deixar-se expoliar sem resistên

cia por medo ou por fraqueza. Mas há ocasiões em que, homem ou

Nação, é expoliado porque o ladrão é mais forte, lutando sim, mas

numa luta desigual", escreve a Barros Gomes, logo a seguir ao

Ultimatum 65.

Caíra por terra a política de uma África de costa a costa de Barros
Gomes e, consequentemente, a acção de Batalha Reis. Porém, qual

quer que seja a avaliação que façamos sobre o Ultimatum, resultado

de uma ideia de império sustentada por uma opinião pública de

sentimentos nacionalistas e anti-britânicos 66
e inevitável perante um

jogo de forças que Portugal não poderia sustentar, é curioso o que um

homem sozinho pode fazer, um estrangeiro em Inglaterra, num mo

mento tão crítico das relações anglo-lusas. Porém, como escreve

Batalha Reis numa carta ao seu amigo Antero, "eu não sou — talvez

infelizmente — homem que desanime. [...]. A vida é sempre reacção,

luta. Deve ser luta e reacção voluntária e consciente. A serenidade que

não é cepticismo implica essa luta."67

64
Não nos ocuparemos aqui desta problemática, que

é bem conhecida e cuja análise

está para além deste breve artigo. Para estudos recentes
ver: Nuno Severiano Teixeira.

O Ultimatum Inglês. Política Externa e Politica
Interna no Portugal de 1890. Lisboa. Alfa.

1990 e Maria Teresa Pinto Coelho. Apocalipse e Regeneração. O ultimatum e aMitologia

da Pátria na Literatura Finissecular. Lisboa. Cosmos, 1996.
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de 1890, A.M.N.E., Arquivo
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na nota 64.
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PORTUGAL EM HISTÓRIAS DA INGLATERRA

Filipe Furtado

Ao longo da História, os povos cujos estados alcançaram uma

posição hegemónica ou, mais recentemente, o estatuto de grandes
potências mundiais tenderam em regra a exagerar na avaliação da sua
própria grandeza, revendo-se numa espécie de circuito fechado,
exclusivo e auto-suficiente que dela aparentemente decorreria. O

chauvinismo, a arrogância ou a mera indiferença, que não raro se vêm
somar a uma certa indolência intelectual, levam-nos muitas vezes a
desconhecer (quando não a desprezar), por inúteis e sem interesse,

quaisquer dados sobre populações menos influentes e, em conse

quência, menos consideradas no quadro internanacional.

As línguas, veículos de comunicação por excelência, com muito de

emblemático no tocante às sociedades que lhes deram forma ou as

adoptaram, revelam, quer nos seus conteúdos quer no modo como são
encaradas pelos estrangeiros, inúmeras manifestações de tais atitu
des. Muitos dos melhores exemplos aduzíveis na actualidade repor-
tam-se, naturalmente, ao privilegiado estatuto planetário do inglês.
De facto, na maioria dos países, continuam a crescer a relevância e o

estudo desse código quase indispensável em inúmeras actividades,
existindo elevadas percentagens da população mundial que o falam e

escrevem ou o entendem com alguma facilidade.

Ora, a contrapartida, mesmo em relação a outros Idiomas com

grande expressão plurinacional, nunca ou apenas raramente se

verifica. Comparativamente poucos britânicos, norte-americanos ou

australianos experimentam jamais a curiosidade ou a necessidade

premente de conhecer de forma intensa qualquer das línguas menos
difundidas do que a sua, mesmo que, por exemplo, tenha a importân
cia do francês, do castelhano ou do russo. Tais circunstâncias, de

resto, limitam-se a reflectir condicionalismos de índole muito mais

geral. Como se sabe, um povo considerado muito influente no xadrez

internacional tende em regra a encarar outro bastante menos relevan

te nesse plano com um distanciamento indiferente ou uma nem

sempre discreta sobranceria, ainda que com ele tenha mantido laços
cordiais, estreitos e duradouros.
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Entre os casos mais representativos da troca desigual atrás alu

dida, contam-se as relações de toda a ordem que, ao longo de séculos

e, sobretudo, nos dois últimos, ligaram a Inglaterra e Portugal, países
envolvidos numa aliança considerada a mais antiga ainda em vigor.

A propósito e retomando o exemplo das línguas, não existirá

decerto qualquer dúvida quanto à diferença quase abissal que se

verifica entre o interesse dos portugueses pelo inglês e o dos britânicos

pelo idioma do seu mais vetusto aliado. No caso vertente, de resto,

pouca ou nenhuma influência parecem ter quer o Brasil quer os

alegados mais de cento e oitenta milhões de falantes do mundo

lusófono. Diferença igual ou pouco menor é perfeitamente detectável

e porventura não muito mais difícil de quantificar, pelo menos de

forma aproximativa, na curiosidade de cada um dos povos pela
cultura do outro e na intensidade com que a estuda.

Entre as numerosas vertentes que tal questão, pela sua

abrangência, é susceptível de apresentar, uma revela-se intensamente

emblemática de todas as restantes, merecendo por isso particular

atenção. Reporta-se a um outro fundo cultural que, como a língua ou

ainda mais plenamente, permite conhecer uma população estrangeira
mesmo à distância e sem entre ela se viver: a sua história.

Situa-se aqui o objecto do presente texto. Procura ele, mais

concretamente, contribuir para responder com a aproximação possí
vel a duas questões: Que grau de conhecimento é razoável presumir
terem os britânicos sobre a história de Portugal? Qual o modo como

a encaram e avaliam? Embora pareça não ter, até ao presente, atraído

suficientemente a atenção de quem investiga as relações culturais

anglo-portuguesas, o assunto está longe de poder ser considerado

fútil ou pouco oportuno. De resto, não existe razão válida para que a

relevância atribuída pela teoria literária ao pólo da recepção e aos

estudos de influência não seja transposta para a investigação do modo

como um povo "recebe" a história de outro, sobretudo se entre ambos

existiram até ao presente inúmeros pontos de contacto.

Daí que dificilmente se possa entender como despicienda qual
quer tentativa de averiguar o que conhecerá do passado de Portugal
um país que sobre ele, em particular ao longo do século XIX, exerceu

uma decisiva influência política e económica, para além de o haver

marcado profundamente com as suas realizações científicas, técnicas
e culturais. Um país, sublinhe-se, que, tendo embora assistido os

portugueses em certos momentos difíceis, várias vezes, em contra

partida, lhes provocou problemas de igual ou maior dimensão e

gravidade.
Convém, desde já, deixar bem claro que de modo algum se

pretende aventar nestas páginas respostas definitivas ou sequer

opiniões de grande solidez, tendo a maior parte do que adiante virá a
ser afirmado um teor bem mais prospectivo do que concludente.

Intenta-se, tão simplesmente, coligir dados com um mínimo de

abrangência e de credibilidade quanto ao que poderá porventura ser
o grau de conhecimento do grande público britânico sobre factos e

figuras da história de Portugal.
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Encontram-se aqui envolvidas diversas questões, entre as quais
avultam as seguintes: Que vias ao alcance dos britânicos são priori
tariamente susceptíveis de divulgar informações sobre a história de

Portugal? Qual a extensão, o rigor e a profundidade desses elementos?
Que parcelas da população alcançam? Que nível de interesse desper
tam? Como são encarados? Tudo isto, como se compreende, impõe em
primeiro lugar uma decisão quanto à melhor forma de recolher

informações, já que, pelo menos no caso em apreço, um inquérito
alargado ou uma sondagem de opinião suficientemente representativa
são hipóteses que, pelos óbices de vária ordem que levantam, se

encontram, naturalmente, excluídas. Daí que se torne, desde logo,
necessário enveredar por uma via indirecta, a de averiguar em que tipo
de textos poderá a população da Grã-Bretanha eventualmente encon
trar maior soma de informações sobre a História de Portugal. Várias
possibilidades se apresentam. À primeira vista, o meio mais adequado
será o decorrente do estudo da história dita "geral" ou "universal",
como ele se processa no ensino secundário britânico. Este, com efeito,
de há muito cobre a grande maioria da sociedade, embora assuma

formas algo diversificadas quanto a extensão e profundidade das

matérias. Os dados daí provenientes interessariam, provavelmente, no
tocante à história de países que, como a França, exerceram sobre o

Reino Unido fortes influências de vária ordem ao longo dos séculos,

aparecendo, portanto, referidos em muitas páginas dos manuais.

Todavia, por motivos óbvios que aqui não cabe discutir, não é esse

propriamente o caso da história de Portugal.
O recurso a algumas enciclopédias de maior tiragem e número de

informações poderá também conduzir a resultados compensadores.
Porém, as enciclopédias ou, mesmo, os dicionários enciclopédicos,
estão longe de ser tão acessíveis ao grande público como ospaperbacks
em edição de bolso, pelo que os dados obtidos através deles serviriam
sobretudo para complementar informações coligidas em fontes mais

representativas.
A recolha poderia, por outro lado, fazer-se a partir de obras

especificamente sobre história de Portugal escritas por autores britâ
nicos e editadas no Reino Unido. Porém, uma opção exclusiva ou

predominante por estas, seria em grande medida susceptível de levar
a um falseamento dos resultados. Para além de pouco numerosos, tais

textos estão longe de conduzir a uma amostragem do presumível
universo da recepção pois apenas atingem uma parcela diminuta de

leitores, muitos dos quais interessados nesses assuntos por motivos

académicos. O problema da representatividade levanta-se de igual
modo no concernente a eventuais inquéritos àqueles que estudam

língua e cultura portuguesas em cursos universitários, dado o seu

número constituir uma verdadeira gota de água no mar da população
britânica.

Resta, assim, considerar as alusões a Portugal e ao seu passado
ocorrentes em obras sobre história da Inglaterra ou da Grã-Bretanha

editadas no Reino Unido. É certo que, primafacie, tais livros poderão,

pela sua especificidade, parecer uma via menos adequada à divulga-
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ção de conhecimentos sobre qualquer outra história nacional. Isto

será, com efeito, verdade no tocante a países como a França, a

Alemanha, os Estados Unidos e alguns outros, cujo percurso, para

além de frequente objecto de estudo, é também conhecido pelo público
em geral, sobre ele se encontrando bastantes fontes de informação no

mercado livreiro. O mesmo, porém, já não sucede em relação à grande
maioria dos restantes, entre os quais se inclui Portugal.

De resto, a mais elementar reflexão leva a concluir serem, no caso

vertente, os textos sobre história da Inglaterra os que melhor satisfa

zem o requisito da representatividade, dado alcançarem um público
imensamente mais vasto do que o atingido por qualquer das outras

vias atrás sugeridas. Entre aquelas obras, cumpre destacar particu
larmente as publicadas num só volume, pela sua maior circulação nos

meios estudantis e, em geral, nos diversos estratos de leitores.

Algumas delas mantêm uma popularidade e uma vida editorial

extremamente longas, não raro chegando a influenciar várias gera

ções. Um dos casos mais emblemáticos será porventura o de A

Shortened History ofEngland (Penguin Books, Harmondsworth, 1963

(1942), 603 pp.) de G. M. Trevelyan, livro que, tendo surgido no

princípio dos anos quarenta, numa fase ainda difícil da Segunda
Guerra Mundial, continuou, com sucessivas actualizações, a ser

publicado até hoje.
Com base nos motivos atrás aludidos, optou-se por inventariar as

referências a assuntos portugueses eventualmente incluídas em mais

de quatro dezenas de obras sobre história da Inglaterra. Recorreu-se

predominantemente a trabalhos publicados num só volume, já que os

constituídos por vários, sendo menos acessíveis, não atingem em

regra uma percentagem muito elevada da população. Convirá ainda

sublinhar que quase todos esses textos revelam uma dimensão

considerável, em média ultrapassando largamente as três centenas de

páginas, o que deles permite esperar uma certa delonga e profundida
de no tratamento do respectivo objecto.

Os estudos consultados são distribuíveis pelos seguintes grupos
temáticos, conforme o respectivo conteúdo, número de volumes e

quantitativo total:

- História da Inglaterra (1 volume) 6

- História da Inglaterra (9 volumes) 1

- História social da Inglaterra (1 volume) 2

- História económica da Inglaterra (1 volume) 1

- História económica e social da Inglaterra (3 volumes) 1

- Épocas e/ou aspectos parcelares de história
da Inglaterra (1 volume) 27

- Política externa britânica no século XX (1 volume) .... 2
- Dicionários de história da Inglaterra (1 volume) 2

Convirá, paralelamente, sublinhar que 1 1 dos trabalhos consul

tados se reportam em exclusivo ao século XX, o que, dado outros

textos também se lhe referirem, o torna o período aqui mais represen
tado. Como única excepção, acrescentou-se à lista um estudo a todos
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os títulos notável sobre o colonialismo português. Trata-se de The

Portuguese Seaborne Empire: 14 15-1 825 (Carcanet, Manchester, 1991

(1969), 426 pp.), da autoria de C. R. Boxer, o mais importante
especialista britânico das últimas décadas em história de Portugal. O
total atinge, assim, obras cujo conteúdo se estende por 53 volumes.

Embora o número dos livros que servem de fonte ao inventário

possa, até certo ponto, ser considerado algo parco, deve acentuar-se

que, para além de evidenciar uma grande diversidade nas épocas e nas
matérias focadas, integra quase exclusivamente trabalhos de grande
circulação, pelo que as verificações nele baseadas já constituem um

ponto de partida bastante aceitável para subsequentes abordagens.
De qualquer modo, antes de prosseguir, convirá sublinhar que as

ilações tornadas possíveis pela amostragem estão, no mínimo, longe
de apontar para um interesse candente dos autores por figuras ou

factos da história de Portugal. Desde logo, 16 obras (cerca de 37% do

total) não contêm qualquer menção explícita a esta esfera de assuntos.
Paralelamente, as alusões a assuntos portugueses incluídas na maio
ria dos restantes livros são, em média, pouco numerosas. Tal se torna

ainda mais notório por comparação com as respeitantes a outros

países da Europa Ocidental, quer, naturalmente, potências de grande
relevo como a Alemanha, a França ou a Espanha, quer, mesmo,

estados mais equiparáveis a Portugal pela sua menor dimensão

territorial e demográfica como a Holanda ou a Grécia.

Na maior parte dos casos, as referências caracterizam-se também

por uma extrema brevidade, raramente ocupando mais do que um

período ou, quando muito, um parágrafo. Por outro lado, limitam-se

em regra a dados superficiais e de índole genérica. Talvez por isso,

poucas vezes envolvem erros ou imprecisões graves, mas também não

deixam por si sós transparecer conhecimentos de alguma profundida
de sobre história de Portugal. Embora quase todos os textos eviden

ciem um certo distanciamento e, nessa medida, alguma imparcialida
de face aos assuntos a que se reportam, vários incluem apreciações
e juízos de valor pouco lisonjeiros ou, mesmo, francamente deprecia
tivos.

Sendo tanto inviável como desnecessário transcrever aqui a

totalidade ou, sequer, a maior parte dessas referências, torna-se, de

qualquer modo, interessante passar em revista alguns exemplos mais

curiosos ou sintomáticos. Entre as obras sobre história geral da

Inglaterra num só volume aqui consideradas, a que apresenta maior

número de alusões a figuras ou acontecimentos portugueses (apesar
de pouco mais de dez) é a já aludida A Shortened History ofEngland,

cujas 603 páginas não levariam a supor tão reduzida atenção àqueles
assuntos. Todavia, para além de apenas raros aspectos importantes
das relações luso-britânicas lhe merecerem referência, Trevelyan
mostra-se empenhado em atribuir um por vezes discutível protagonis

mo aos seus compatriotas. Assim, por exemplo, sublinha (p. 429), a

propósito da Guerra Peninsular, que a eficácia das tropas portuguesas
se deveu exclusivamente aos comandos britânicos. Ora, ainda que tal

perspectiva não seja infundada, o teor absolutizante da sua
formula-
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ção implica uma indisfarçável parcialidade, afinal também patente
noutras obras a propósito da mesma questão. Num trabalho igual
mente de carácter geral (The Offshore Islanders, Penguin Books,

Harmondsworth, 1975 (1972), 635 pp.), Paul Johnson assevera que,

na época de Cromwell, Portugal estaria relegado para a condição de

"satélite político da Inglaterra" (p. 291). Também neste caso, sem que

a afirmação deixe de fazer um certo sentido, dificilmente se poderá

negar a existência de um considerável exagero. Ainda mais sintomá

tico é o facto de, em The Oxford History ofBritain (Oxford University
Press, Oxford, 1984), volume organizado por Kenneth O. Morgan e

com 746 páginas na edição de bolso, não surgirem quaisquer referên

cias assinaláveis a Portugal ou a aspectos das relações luso-britâni

cas. A omissão atinge uma gravidade acrescida por este livro ter vindo,
a partir dos meados da década de oitenta, a substituir de um modo

geral o de Trevelyan como texto de grande circulação entre estudantes
e restante público leitor.

Passando às obras sobre épocas ou assuntos parcelares, verifica-
-se não ser muito diferente o panorama. Quinze delas não incluem

qualquer alusão a assuntos portugueses, enquanto outras revelam

uma acentuada tendência para os menosprezar no confronto com os

britânicos. Assim, S. T. Bindoff (em Tudor England, Penguin Books,

Harmondsworth, 1974 (1950), 320 pp.) sublinha que a tentativa,

ocorrida em 1589, de fazer desembarcar em Lisboa uma frota sob o

comando de Francis Drake, para apoio aos portugueses na luta contra

o domínio espanhol, se gorou por aqueles nada haverem feito para

ajudar (pp. 279-280). Surge aqui de novo o processo atrás aludido.

Sem deixar, em grande medida, de respeitar os acontecimentos,

procura-se exaltar a eficácia britânica, atribuindo, correspondente
mente, excessivo peso a uma certa inanição lusitana. Em England
Under the Stuarts (Methuen, Londres, 1965 (1904), 546 pp.), G. M.

Trevelyan traduz uma opinião comum a vários outros historiadores

ingleses quando, ao referir-se ao casamento de Carlos II com D. Catarina

de Bragança, caracteriza esta como uma figura insignificante: "an

unfortunate little woman from a Portuguese cloister" (p. 336).
De um modo geral, as observações de índole censória parecem

tornar-se ainda mais incisivas quando se trata de focar o papel
colonizador dos portugueses. Colin Cross (em The Fali of the British

Empire, 1918-1968, Granada, Londres, 1970 (1968), 380 pp.) limita-
-se praticamente a referências no mínimo nada apreciativas a esse

respeito. Por seu turno, David Arnold, embora evite qualquer alusão
ao Ultimato de 1890, refere eufemisticamente (em Britain, Europe and
the World: 1871-1971, Edward Arnold, Londres, 1976 (1966), 471 pp.)
que, nesse ano, Lorde Salisbury, o primeiro-ministro britânico de

então, estabeleceu um "acordo" com Portugal (e a Alemanha) sobre a

partição da África (p. 46). Acordo existiu, com efeito, em 20 de Agosto,
mas Arnold esquece ou omite que ele foi imposto ao governo portu
guês, cuja capacidade de manobra face aos desígnios britânicos era

quase nula. De resto, a mesma lacuna, intencional ou involuntária,

transparece numa alusão ainda mais breve e superficial, não ao
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Ultimato, mas ao que Stephen J. Lee refere vagamente como "treaties
with Portugal over the frontier with Mozambique" na página 206 de

Aspects of British Politicai History, 1815-1914 (Routledge, Londres,

1994, 375 pp.).
Entre todas as obras consultadas (com excepção da de C. R.

Boxer), "Pax Britannica"? British Foreign Policy 1789-1914 de Muriel

E. Chamberlain (Longman, Londres, 1990 (1988), 224 pp.) revela-se

a que inclui maior número de alusões a assuntos portugueses (27),
nelas não se encontrando qualquer observação depreciativa. Trata-se,

porém, de menções curtas e, em regra, indirectas. Por outro lado, a

relativamente maior soma de referências verifica-se também no tocan

te a vários outros países estrangeiros, dado as relações exteriores

serem o principal objecto do livro. Este, portanto, encontra-se longe
de reflectir a efectiva utilidade de Portugal para o Reino Unido, quer
durante a Guerra Peninsular quer, em geral, ao longo do século XIX,

na complexa rede de interesses tecida à escala planetária pelo Foreign
Office e pelo Colonial Office.

Alguns momentos em que Londres, sem grandes preocupações
éticas, procurou manejar o seu velho aliado para dele tirar o máximo

proveito surgem numa das mais conhecidas obras sobre a presença

britânica em África nos finais do século XIX: The Scramblefor Africa,
1876-1912 de Thomas Pakenham (Weidenfeld and Nicolson, Londres,

1991, 738 pp.). O autor alude, por exemplo, ao facto de a crescente

penetração francesa na bacia do Zaire, somada à cupidez do rei da

Bélgica, constituir, em 1882, um perigo para o rendoso comércio

britânico na região.
Daí que o Foreign Office tentasse lançar Portugal contra a França,

encorajando as pretensões de Lisboa ao estuário do grande rio, as

quais, ao longo de décadas, havia pertinazmente contrariado (p. 189).

A manobra gorou-se não só porque alguns deputados do próprio

partido do governo a levaram ao conhecimento do público em plena
Câmara dos Comuns, mas também porque Portugal, por motivos

óbvios, não podia constituir a barreira mais eficaz a opor às ambições

francesas. De qualquer modo, estaria decerto ainda longe do panora
ma de total decrepitude esboçado por Pakenham um pouco adiante

(p. 240), a propósito da lista dos participantes na Conferência de

Berlim de 1884: 'Then there was Portugal, half-senile and three-

-quarters bankrupt, hoarding her ancient possessions in Africa,

Angola and Mozambique, more out of pride than of any hope of profit."

Embora, como atrás se apontou, a escassez de dados sobre

Portugal seja comum a todos os trabalhos consultados (com a natural

excepção do livro de C. R. Boxer), ela torna-se ainda mais notória nos

dicionários. Assim, em Steinberg's Dictionary ofBritishHistory (Edward

Arnold, Londres, 1974 (1963), 421 pp.) de S. H. Steinberge I. H. Evans,

apenas existem quatro pequenos artigos de algum
modo relacionados

com Portugal: Aljubarrota, Battle of; Methuen Treaty; Peninsular War

(na sua maior parte, escrito sobre a Espanha) e Portugal, The Way of

(alternativa para um eventual ataque a Castela por parte da Inglaterra

durante a Guerra dos Cem Anos). Circunstâncias idênticas se verifi-
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cam em Dictionary ofBritish History de J. P. Kenyon (Sphere Books,

Londres, 1988 (1981), 415pp.), onde também apenas quatro títulos se

referem directamente a assuntos portugueses. São eles Catherine of

Braganza; Methuen Treaty; Oporto, Battle oft Peninsular War. Obser

vações pouco diferentes das atrás feitas aplicam-se, no essencial, a

duas das mais relevantes obras publicadas na década de 90 sobre

politica externa britânica ao longo do século XX: Losing an Empire,

Finding a Role: British Foreign Policy Since 1945 de David Sanders

(Macmillan, Basingstoke, 1993 (1990), 349 pp.) e Britannia Overruled:

British Policy and World Power in the Twentieth Century de David

Reynolds (Longman, London, 1992 (1991), 372 pp.).
Em ambas, de novo, o número de menções a Portugal se revela

diminuto face às que se reportam a países europeus de população e

superfície similares. Assim, no livro de Sanders surgem três (metade

ou menos do que as feitas, por exemplo, à Grécia ou à Hungria),

enquanto no de Reynolds se encontram cinco (menos do que as

respeitantes à Grécia ou à Holanda).
Por outro lado, nesta ultima obra, nenhum estadista ou politico

português do século XX merece qualquer referência, aparecendo na de

Sanders apenas uma menção indirecta a Oliveira Salazar (p. 177) e,

ainda por cima, num contexto claramente erróneo. Com efeito, a

propósito das crescentes divergências surgidas em 1974-75 entre a

Grã-Bretanha e os Estados Unidos, alude- se ao "derrube da ditadura

de Salazar", tendo este, na realidade, falecido vários anos antes. Ora,

a ocorrência de uma imprecisão tão facilmente corrigível num livro

que em quase tudo o mais revela acentuado rigor científico torna

quase inevitável inferir a diminuta relevância que o assunto revestiria

para o autor.

Num trabalho de Stephen George sobre as relações entre o Reino

Unido e a Comunidade Europeia (An Awkward Partner: Britain in the

European Community, Oxford University Press, Oxford, 1991 (1990),
224 pp.), é tão grande ou maior a disparidade verificável entre o

número das referências a Portugal (7) e o das que se reportam a países
como a Holanda (17), a Grécia e, até, o Luxemburgo (17). Se tal poderá
ser, até certo ponto, explicável pela adesão algo tardia de Portugal, já
se torna menos compreensível que grande parte das alusões a este (e
à Espanha), mesmo depois de 1986, sublinhe o receio de eventuais

efeitos negativos (maiores contribuições dos estados-membros, me
nor coesão comunitária, etc.) cuja ocorrência se presumia vir a

resultar da adesão dos novos parceiros.
Será agora porventura interessante aludir sumariamente a algu

mas observações de C. R. Boxer em The Portuguese Seaborne Empire:
1415-1825, tendo embora em conta a muito menor representatividade
da obra no tocante ao objectivo aqui visado. Em menos de trinta

páginas (da 340 à 367), entre outros comentários no mínimo pouco

favoráveis, salientam-se os referentes à falta de curiosidade intelec

tual por parte dos portugueses (p. 340), à sua índole retrógrada
(p. 342), à sua incapacidade no tocante a aproveitar os conhecimentos
científicos obtidos com a Expansão (p. 350) e à insensatez do
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sebastianismo (p. 367). Sublinhe-se, porém, que, mais uma vez, tais
afirmações, apesar da sua dureza, estão longe se dever exclusivamen
te à intolerância de um comentador demasiado rigoroso. De facto, a

propósito de várias delas, Boxer tem o cuidado de invocar o testemu
nho de figuras ilustres como o padre António Vieira, Diogo do Couto,
D. Luis da Cunha ou Adolfo Coelho, mostrando claramente não dizer

sobre os portugueses nada que eles próprios não tenham já dito.

Que conclusões se poderão retirar, ainda que a título provisório,
do que até agora veio a ser referido? Desde logo, nenhuma das

opiniões atrás respigadas de várias obras será porventura totalmente

injusta. Assim, por exemplo, D. Catarina de Bragança estaria, com
efeito, longe de se distinguir como figura hábil, simpática ou brilhante,
enquanto sublinhar a insensatez do sebastianismo não equivale
propriamente a distorcer a verdade. Contudo, também é certo que tais

remoques quase nunca têm contrapartida em juízos de valor, se não
encomiásticos, pelo menos positivos em relação a aspectos que

plenamente os merecem.

Outra inferência retirável das obras consultadas é a de que apenas
um escasso número de personagens ou acontecimentos da história de

Portugal encontrará o mínimo eco na memória dos britânicos, para
além de dificilmente alcançar mais do que uma percentagem muito

diminuta da população.
Entre os assuntos apesar de tudo mais focados, avultam o Tratado

de Methuen e a Guerra Peninsular, embora, como seria de prever,

enquadrados em contextos susceptíveis de sobrevalorizar a perspec
tiva inglesa. De facto, excepto numa das histórias económicas (Milton

Briggs e Percy Jordan, Economic History of England, University
Tutorial Press, Londres, 1973 (1954), 732 pp.), nada se diz sobre a

influência benéfica para o desenvolvimento da produção têxtil britâ

nica que um acesso mais fácil ao mercado português irrecusavelmente

originou. De resto, mesmo Briggs e Jordan chegam a culpar o Tratado

(p. 598) por, alegadamente, ser favorável a Portugal e desse modo

haver impedido a resolução dos diferendos económicos existentes

entre o seu país e a França: 'The Methuen Treaty of 1703 favoured

Portugal at the expense of France, and the chance of commercial peace
with our rival was lost". Igualmente esquecida fica, em regra, a

importância estratégica de Portugal como testa-de-ponte na Guerra

Peninsular, assim como a utilidade da sua colaboração militar para a

subsequente derrota da França napoleónica.
Também ocorrem com alguma frequência alusões às tentativas da

Inglaterra no sentido de auxiliar a resistência portuguesa contra o

domínio espanhol nas últimas décadas do século XVI, tal como ao

Tratado de 1661 e ao casamento de Carlos II com D. Catarina de

Bragança. O mesmo se pode dizer no tocante às lutas com Castela no

reinado de D. Fernando e, mesmo, à Batalha de Aljubarrota, mas

apenas a propósito de John of Gaunt e das intervenções inglesas na

Península durante a Guerra dos Cem Anos.

Embora o infante D. Henrique (Prince Henry) seja mencionado em

certas obras, nenhuma delas foca D. Filipa de Lencastre, apesar de a
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rainha ser filha de John of Gaunt e neta de Eduardo III. Ao contrário

do que se poderia esperar, os Descobrimentos e a Expansão dos

séculos XV-XVI não são (excepto, naturalmente, no livro de C. R.

Boxer) objecto de atenção correspondente à sua efectiva relevância no

quadro mundial. De qualquer modo, algumas alusões se encontram,

ainda que muito dispersas e superficiais, à influência naval e comer

cial quinhentista do nosso país no Oriente, bem como a diversas

questões relacionadas com a presença portuguesa em África, sobre

tudo nos finais do século XLX e durante o século XX.

A muitos títulos, porém, talvez o grande ausente seja o Ultimato

inglês de 1890, o qual não surge em qualquer das obras consultadas,
nem mesmo nas que prioritariamente se dedicam a questões circuns

critas aos domínios britânicos em África. Chega-se a pôr em dúvida

que estes historiadores, de elevado gabarito científico na sua maioria,

tenham jamais tido notícia de tal acontecimento e das suas conse

quências mais notórias. Outro exemplo, porventura ainda menos

compreensível, desta omissão de dados em muitos casos relevantes,

mesmo ao nível da história europeia e planetária, é o que respeita à

multissecular aliança firmada com a Inglaterra. Em obra nenhuma

aparece qualquer referência globalizante (ou, no mínimo, com mais de

um período de extensão) a essa constante das relações entre os dois

países, a qual, além de importante segundo a perspectiva portuguesa,
tão favorável se revelou aos interesses britânicos. Como se viu, apenas

ocorrem menções a uns escassos aspectos pontuais, sobretudo aos

Tratados de 1661 e de Methuen.

Silêncio quase igual se verifica em relação ao 25 de Abril de 1974,

sobre o qual praticamente nenhuma das obras consultadas apresenta
uma referência directa. Para além da alusão, indirecta e errónea, atrás

apontada, apenas se encontra uma outra, correcta mas igualmente
curta (de resto, incluída numa citação), em Post-War Britain: A Politicai

History de Alan Sked e Chris Cook (Penguin Books, Harmondsworth,

1990 (1979), 555 pp.). Aí, a propósito da África do Sul e do Zimbabwe,
lembra-se unicamente (p. 365) como os reflexos africanos da revolu

ção portuguesa obrigaram o primeiro daqueles países a uma viragem
estratégica nas suas relações com outros estados do continente e

tornaram inevitável o fim do regime de minoria branca no segundo,
então ainda denominado Rodésia.

Tal como sucede com a diferença verificável entre os dois povos no
tocante ao interesse demonstrado por cada um na língua do outro,

toma-se evidente existir uma enorme distância entre estas raras

alusões e as que percorrem qualquer história de Portugal a propósito
das relações luso-britânicas ou, mesmo, de eventos exclusivamente

respeitantes ao Reino Unido. A mesma observação, de resto, se

aplicará com grande probabilidade, num plano mais geral, ao conhe
cimento recíproco dos dois povos e das respectivas histórias, apesar
do fluxo turístico britânico verificável em Portugal nos últimos decé
nios e do maior conhecimento do nosso país que ele possa hipoteti
camente haver fomentado. Também não haverá grande exagero em

afirmar que, se um número representativo de britânicos e de portu-
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gueses fosse interrogado sobre qual o mais antigo aliado do seu país
ou quanto aos nomes dos respectivos Chefes de Estado e Primeiros-

-Ministros, a percentagem de respostas correctas seria decerto bas

tante maior por parte do segundo grupo de inquiridos. Por outro lado,
a quem atente em várias das referências aqui mencionadas e em

muitas outras de teor similar, torna-se difícil evitar a sensação de

Portugal ser encarado por vários dos respectivos autores como um

parceiro pouco relevante e, de certo modo, sempre disponível, ao qual,
por isso mesmo, apenas se dá atenção ou importância nos momentos
em que possa revestir alguma utilidade.

Quanto às figuras históricas susceptíveis de encontrar maior eco
na memória dos ingleses, será talvez esclarecedora a opinião de O R.

Boxer:

"... Pombal is one ofthe very few Portuguese in

history who is more than a name to the great

majority of educated persons outside Portugal and
Brazil -

ranking in this respect with Prince Henry
the Navigator, Vasco da Gama and (one may safely
assume) Dr. António de Oliveira Salazar." (C. R.

Boxer, op. cit, p. 178).

O inventário descrito ao longo das páginas anteriores permite
conclusões em grande medida semelhantes, se exceptuarmos o gover
nante mencionado por Boxer em último lugar, o qual era bastante

mais conhecido à data da publicação do livro (1969) do que actual

mente e cuja eventual fortuna histórica ainda não é mensurável neste

contexto específico. Efectivamente, as figuras mais referidas são,

segundo uma ordem cronológica, o infante D. Henrique, Vasco da

Gama, Fernão de Magalhães, D. Catarina de Bragança e o marquês de

Pombal. Ironicamente, entre essas personagens terá de ser incluído

num lugar cimeiro o rei Filipe I (II de Espanha), o qual, contudo,

apenas aparece mencionado enquanto soberano do país vizinho.

Ainda mais escassos são os nomes que, referidos com maior

frequência, se viram, por assim dizer, "inglesados": Braganza, Prince

Henry, Ferdinand Magellan e Bartholomew Diaz (este sobretudo

conhecido na África do Sul). A eles e a poucos mais se reduz o núcleo

básico do que porventura subsistirá sobre história de Portugal numa

pequena parcela da mente britânica.
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UM EXCÊNTRICO ENCONTRO ANGLO-PORTUGUÊS:
ALEISTER CROWLEY E FERNANDO PESSOA.

Luísa Alves '

That which can be taught shall be taught, and that
which cannot be taught may at least be learnt.

Aleister Crowley, Liber 777.

Meu ser essencial se perca em si.

Só meu corpo sem mim fique alma e ser!

Seja a morte de mim em que revivo;

E tal qual fui, não sendo nada, eu seja!

Fernando Pessoa, O Último Sortilégio.

No ano de 1996 realizaram-se três mostras de uma exposição
acerca de um dos mais enigmáticos episódios pessoanos: o encontro

do poeta português com o mago inglês Aleister Crowley, em 1930. A

primeira, em Janeiro, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa; a segun
da, em Junho, na Quinta da Regaleira, em Sintra; a terceira, em

Outubro, no Museu Conde de Castro Guimarães, em Cascais. Este

itinerário segue o percurso pessoano da visita de Crowley. O autor das

fotomontagens e fotoficções expostas, Victor Belém, publicou um

catálogo, Fernando Pessoa versus Aleister Crowley, e um livro, O

Mistério da Boca-do-Inferno, no qual recolheu os textos e os estudos

pertinentes e que constitui a melhor súmula sobre o assunto, até à

data. Decorridos 67 anos, parece que o estranho caso começou

finalmente a ser estudado em pormenor, embora muito haja ainda por
decifrar na correspondência inédita. A este respeito, publiquei em

Setembro de 1996 um primeiro artigo 2, de dimensão mínima, cujo
desenvolvimento apresento em seguida. Aqui pretendo fazer o ponto

1
Assistente Convidada na F.C.S.H. da U.N.L.

2
"Aleister Crowley

— Ensaiando o Equinócio Supremo", in Volta ao Mundo, n.s 23,

p. 46.
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da situação das teorias até agora apresentadas sobre o relacionamen

to entre estas duas personalidades sui generís, e apontar para a

possibilidade de elas serem muito mais afins do que, à partida, se

poderia imaginar.

1. O Encontro.

1.1. Os Factos.

Situemo-nos em 1930. No dia 2 de Setembro, desembarca em

Lisboa o mago inglês Aleister Crowley, acompanhado de uma jovem
alemã, Hanni Jaeger. No cais espera-o Fernando Pessoa. Os dois

visitantes estiveram num hotel da capital(L'Europe) e em dois no

Estoril(Paris e Miramar). Sabe-se que Crowley esteve também em

Sintra. O registo de saída de Ms. Jaeger indica que ela deixou o país
de barco no dia 20 e o de Crowley que ele o fez de comboio a 23. No

dia 25 é encontrada uma carta para Hanni com uma cigarreira de

motivos egípcios nos rochedos da Boca do Inferno, em Cascais.

Parecia tratar-se de uma nota de suicídio do mago.
Pessoa é chamado à polícia para decifrar a carta e dá algumas

explicações que adensam ainda mais o mistério, assegurando ter visto

Crowley no dia 24, em Lisboa. Depois de grande alarido na imprensa
nacional, a imprensa internacional faz-se eco do sucedido, e coloca-

-se a hipótese de homicídio. A Scotland Yard investiga. No início de

Dezembro, Crowley reaparece em público, em Berlim, acompanhado
de Hanni, na inauguração de uma exposição de pintura da sua

autoria. Oficialmente Pessoa manteve sempre a sua versão do desa

parecimento, embora em privado confessasse continuar a correspon-

der-se com o mago:

"O Crowley, que depois de se suicidar, passou a residir

na Alemanha, escreveu-me há dias". 3

1.2. As Interrogações.

Que se terá passado ao certo? Uma farsa, um ritual mágico ou um

engodo? Quais as intenções dos protagonistas? Por que motivos nem

um nem outro esclareceram o caso? Que interesse poderia ter tido

Pessoa em ver-se envolvido num acontecimento deste género? A estas

perguntas procuraram dar resposta vários estudiosos pessoanos, que
têm vindo a investigar a faceta ocultista do poeta. No entanto, há que
ter também em conta o universo crowleyano, pouco conhecido e

menosprezado pela generalidade dos eruditos. Em Portugal, Crowley
permanece na obscuridade. Assim, não me parece deslocado dar-lhe

um pouco de atenção. Comecemos, pois, por abordar a sua vida,

pensamento e obra.

3
Carta a João Gaspar Simões, de 5 de Outubro de 1931.
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2. Crowley.

2.1. Vida e Obra.

Edward Alexander Crowley (auto-designado Aleister, que é a

tradução galesa de Alexander) nasceu em 12 de Outubro de 1875,
numa família da burguesia abastada de Lemington Spa, no

Warwickshire. Os pais eram membros da Plymouth Brethren, uma

seita puritana, mas até à morte do pai, em 1887, a infância foi

razoável, pois este não era fanático e tinha até um certo sentido de

humor 4. Só depois começou o calvário do jovem Edward. Amãe, Emily
Bishop, era muito intransigente e enviou o filho para um colégio
interno da Irmandade, em Cambridge. As descrições da educação
vitoriana nas novelas de Dickens ajustam-se perfeitamente à cruelda
de com que ali eram tratadas as crianças. Entre penitências várias,

orações forçadas, e múltiplos maltratos, Crowley terá aqui começado
a odiar o cristianismo. A sua saúde ficou seriamente afectada,
sobretudo os rins, e esteve quase a morrer várias vezes, sendo depois
transferido para outro colégio em Malvern, onde era maltratado pelos
colegas por ser tão fraco. Acabou por ter de estudar em casa com

professores particulares. Com a ajuda preciosa de um deles começou

a praticar desporto
—

correr, andar de bicicleta— e descobriu uma das

suas grandes paixões, o alpinismo, a modalidade desportiva que
melhor alia a tenacidade ao misticismo. A pouco e pouco, e aqui nota-

-se já a sua enorme e característica força de vontade, vai ficando um
adolescente bastante forte com quem, na altura de ingressar na fa

culdade, no Trinity College de Cambridge, ninguém se metia a brigas.
Desde miúdo que se lhe notava inteligência e capacidade de

aprendizagem acima da média. Gostava das ciências exactas e natu

rais, de escrever versos e de jogar xadrez. Quando descobre o vinho

e as mulheres, que com o seu feitio irreverente exibia despudo-
radamente, a mãe passou a apelidá-lo de "the Beast", nome que a

posteriori usaria com orgulho e intento provocadores. Entusiasmado,

astuto, embora indisciplinado, não chegou a terminar a licenciatura

em ciências, mas esmerou-se no estudo do latim, grego e hebraico. Foi

também campeão de xadrez e whist e praticante de patinagem e

canoagem. Autodidacta por excelência, opta por "devorar" centenas de

livros, em vez de ir às aulas. Politicamente considerava-se um high

tory romântico e pensa seguir a carreira diplomática, de modo a

contribuir para um novo entendimento internacional. Confessa ter

participado em segredo numa tentativa de restauração da monarquia
em Espanha e ter recebido o título de cavaleiro das mãos de D. Carlos,

episódio até hoje nunca provado. Nesta época conhece Edward Kelly,
mais tarde presidente da Royal Academy, e Oscar Eckenstein, famoso

4
Edward Crowley publicou: Cease to do EviU learn to do well. A word to Chnstians.

1861; The Plymouth Brethren-so called. Who they are-their creed-mode of worship & c.

Explained. 1867, e Why. Sir. its better and better. With a word to the striving one, the

doubting one, the happy one, 1865.

85



alpinista e seu treinador, os dois únicos amigos que manteve para o

resto da vida.

Herdou uma fabulosa fortuna aos vinte anos e dedicou-se às

viagens e ao alpinismo, tendo chegado quase ao topo da assassina

montanha K2, nos Himalaias. Na índia, aprende a caça grossa,

mostrando uma invulgar pontaria, raramente falhando um tiro, e

tendo como principal proeza ter morto três leões com três tiros

seguidos. Ao mesmo tempo, vivia na boémia, divertindo-se com o

escândalo que isso provocava. Identificava-se com o decadentismo, e

é esta a fase mais satânica da sua existência, à maneira de Byron e

de Baudelaire 5. A partir de 1896 publica os seus poemas em

esmeradas edições de autor, com o subtítulo "by a genleman of the

University of Cambridge" 6. Principais influências poéticas: Rossetti e

Swinburne.

No entanto, e paralelamente, tem as suas primeiras experiências
místicas, adquirindo uma componente de procura metafísica que

nunca o vai abandonar — o estudo das religiões e do ocultismo. Em

1898, depois de muitas pesquisas sobre alquimia e contactos com

ocultistas e cientistas, ingressa na Hermetic Order of The Golden

Dawn, de origem rosicruciana, à qual o então Grão-Mestre, S. L.

Matthers, havia juntado o uso do Tarot, da Cabala, da magia egípcia
e das tradições secretas medievais. Toma o nome de "Frater Perdurabo"

("Aquele que Perdura") e sobe rapidamente na escala iniciática, à

mesma velocidade que suscita a animosidade dos seus irmãos na

Ordem. Crowley respondia-lhes com desprezo, pois estava certo de

que nada podia aprender com eles; assim, relacionava-se apenas com

Matthers, e a admiração, durante algum tempo, foi recíproca. Para

além de tudo, a provocação e a transgressão entusiasmavam-no.

William Yeats, Arthur Machen e Algernon Blackwood, entre outros,

não aprovavam o seu estilo de vida, pois Aleister, para além de

esbanjar dinheiro com companhias pouco recomendáveis, vivia nessa

altura a sua primeira ligação homossexual. Tornou-se famosa a

sentença de Yeats: "A mystical fraternity is not a moral reformatory".
Mais tarde, veio a saber-se que Crowley nunca perdoaria a Yeats o

pouco apreço a que votava a sua poesia. Cada vez que assumia um

novo nome usava indumentária a condizer. Nesta fase publicava sob
o pseudónimo de "Count Vladimir Svareff, um aristocrata dissoluto,

cuja arrogância prometaica irritava bastante alguns críticos literá

rios 7.

A procura incessante da Verdade leva-o a um comportamento
obsessivo e a frequentes estados de depressão. Encontrará em Alan

5

Crowley traduziu e ilustrou Little Poems in Prose de Baudelaire.
6
Os títulos são: White Stains. Aceldama. In Residence, The Tale ofArchais. An appeal

to the American Republic e Jephtah. Alguns poemas foram seleccionados para uma

colectânea: Cambridge Poets 1900-1913. An Anthology. V. pp. 46-67.
7
V. The Põem, Songs ofthe Spirit. Jezebel. TheMothefs Tragedy. Tannháuser. Ahab.

The Star ande the Garter. The Soul of Osíris e ainda Cármen saeculare, [assinado] by
St. E.A. of M. and S. e Clouds without Water, [assinado] by Rev. C. Verey.
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Bennett o Mestre por quem tanto suspirara. Entre muitas outras

coisas, com ele aprenderá o uso de drogas para expandir os estados
de consciência 8. A Golden Dawn instruía a Alta Magia, uma via para
a obtenção da Supraconsciência, através de dez graus iniciáticos

baseados nos sefirotes da "Árvore da Vida" da Cabala. O iniciado

precisava de seguir treinos e rituais específicos, que a Crowley
pareciam insuficientes. Dedicará grande parte da sua vida à busca do
método mais perfeito, com uma persistência científica invejável.
Convém não esquecer a formação científica de Crowley, pois o seu

principal objectivo era converter a magia em ciência, pesquisando,
testando, analisando e indexando tudo o que era tido como oculto e

tabu. Não por acaso tem sempre presentes os limites da cientificidade

na maioria destas questões, recomendando aos seus estudantes que
tenham em conta a experiência individual. Neste âmbito, Crowley é

um digno continuador da mentalidade progressista vitoriana — à

crença na indústria e na tecnologia juntava o estudo dos poderes da
mente humana. Só passados alguns anos entenderia que a Verdade
não se alcança pela razão.

O passo seguinte foi a prática da magia cerimonial, que incluía a

operação de "Abra-Melin", na qual se pretende o contacto com o

"Santo Anjo da Guarda". Para conseguir o isolamento requerido

compra a Matthers uma mansão nas margens do Loch Ness, em

Bolesklne, na Escócia. Intitula-se entãoAleisterMacGregor. Na Golden

Dawn o ambiente não era pacífico e Yeats nega-lhe o grau de Adeptus
Minor. Recorre a Matthers, que entretanto se mudara para Paris, que

lhe concede o grau, provocando uma revolta nunca vista e a sedição
definitiva da Ordem.

A seguir viaja para o México e Estados Unidos
9
e depois pelo

Ceilão e índia, onde estuda yoga, tantrismo, hinduísmo e budismo.

Desenvolve a auto-iniciação, mas, insatisfeito com os resultados, fica

brutalmente deprimido. Visita Matthers em Paris e dá-se a ruptura

entre os dois, visto que este desprezava os métodos orientais. Nesta

altura, o impacte do Oriente, sobretudo a crença na reencarnação, era

quase uma moda em práticas tão em voga como o espiritismo, a

teosofia e, posteriormente, a antroposofia. Aleister toma a decisão de

se afastar da magia, vivendo a boémia parisiense até à exaustão. Do

círculo cultural conhece, entre outros, Mareei Schwob, Arnold Bennett,

Paul Gaugin, Auguste Rodin
,0
e Somerset Maugham, que com The

Magician, de que adiante falaremos, danificou seriamente a sua já
má

reputação de gabarola, prepotente e rancoroso.

8

Crowley escreveu sobre estupefacientes antes de Aldous Huxley. V. A Pharma-

ceutical Study ofCannabis Sativa 1909.

9
Um caso amoroso em Honolulu é relatado em Alice, an adultery. uma série de

sonetos.

10
Desta colaboração resultaram Seven Litographs by Clotform the Water-Colours of

Auguste Rodin. with a chaplet of verse by Aleister Crowley e a ilustração por Rodin da

trilogia Rosae (V. nota 18).
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De retorno à Escócia, 'The Laird of Boleskine" pesca, joga golfe e

estuda neurologia, no intuito de chegar a uma resposta racionalista.

Casa-se com Rose Kelly, por quem se apaixona, vivendo momentos de

grande felicidade. Partem em lua-de-mel numa volta ao mundo. No

Cairo apresenta-se como 'The Prince Choa Khan ofPérsia". É aqui que
ocorre o acontecimento mais extraordinário da sua vida. Em Abril de

1904 recebe a revelação do deus Horus, através do seu anjo da guarda,
Aiwass. Durante três dias escreve em transe The Book ofthe Law, onde

se proclama o início de um novo relacionamento de Deus com a

humanidade. Havia ocorrido o equinócio dos deuses ", e o Aeon de

Osíris tinha sido substituído pelo de Horus. A missão de Crowley era
ser o Profeta desta nova Era e desempenhar o papel da Besta 666 da
Bíblia 12. A nova lei é de tal forma radical que o intimidou, e ele tentou

esquecer tudo o que se passara durante cinco anos. Não lhe agradava
transformar-se num guru 13, porém informaMatthers de que agora era

ele o escolhido pelos mestres ocultos, o que aumenta ainda mais a

animosidade com os ex-irmãos da Golden Dawn. De volta a Boleskine

forma a sua própria editora com o nome de 'The Society for the

Propagation of Religious Truth", que representa um ponto de viragem
na escrita de Crowley, ao dar primazia aos estudos espirituais,

passando a literatura para segundo plano H. The Sword ofSong junta
poemas e ensaios, e provocará uma acesa polémica com G. K.

Chesterton, que entendia mal a extravagância de Crowley em procla-
mar-se 666, o homem anticristão 15.

Em 1905 está saturado da vida que leva e parte para o Norte de

África, China e índia. O conhecimento de doze línguas facilita-lhe a

recolha, estudo e unificação das tradições ocultas: sufismo, taoísmo,
zen, I Ching (que foi o primeiro a divulgar no Ocidente) Tarot e

simbolismo 16. Torna-se amigo do capitão Fuller, autor de uma obra

encomiástica patrocinada pelo objecto do encómio 17.

Em termos pessoais, a felicidade conjugal terminara. Após o

falecimento da filha primogénita e do nascimento da segunda, a

11
A teoria da precessão dos equinócios está na origem da designação das Eras,

periodos de aproximadamente 2000 anos, tempo que o ponto vernal demora a percorrer
um signo zodiacal. Embora com algumas diferenças, aos Aeons das divindades egípcias
fsis, Osíris e Horus correspondem as Eras de Aries, Pisces e Aquarius ou as Idades do

Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12
V. Apocalipse. 13. 11-18.

13
Ironicamente, a definição de "guru" aplica-se na íntegra a Crowley

— do sáncrito,

"aquele que faz sair luz da escuridão", através da busca, revelação, doutrina e ensino.

V. STORR. A., Feet qfClay. A Study ofGurus, London, Harper Collins, 1996.
14
V. The Argonauts. Why Jesus Wept. Knox Om Pax, The Book ofGoetia, The God

Eater, Gargoyles. Oracles. Orpheus. The Star and the Garter e An Essay on Ontology,
[assinado] by Mahatma Guru Sri Paramahansa Shivaji.

15
V. The Sword ojSong. called by the Christians The Book ofthe Beaste Mr. Crowley

and the Creeds and the Creed ofMr. Chesterton.
16
Um dicionário comparativo universal de simbolismo é a grande obra desta época:

Líber 777.
17
V. The Star in the West: a criticai essay upon the works ofAleister Crowley.
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mulher toma-se alcoólica, exigindo o divórcio e suicidando-se algum
tempo depois. Parece não haver dúvida de que Crowley lhe devotou

um grande amor, conforme se pode verificar na trilogia de poemas
dedicada a ela 18.

Prossegue na descoberta da magia: a operação "John St. John", os
trabalhos de "Abuldiz"e "Amalantrah", etc. Em 1909, no deserto do

Sara atinge o grau de Magister Templi 19, passando a usar o nome de

'To Mega Therion" ("A Grande Besta Selvagem")
20
e assume a incum

bência do Líber Legis, iniciando um projecto inovador — cria uma

Ordem iniciática para substituir a prática da Golden Dawn, chamada
Astrum Argenteum, e acompanha-a com o lançamento de uma revista
em que divulgaria a teoria iniciática — The Equinox

21
— onde se

encontra a maioria dos escritos esotéricos publicados em separado
posteriormente. A ideia de Crowley era divulgar às massas aquilo que
até então era sectário e restrito. A consequência imediata foi um

processo posto por Matthers, que o acusava de revelar segredos dos
rituais da Golden Dawn. Ao contrário do que viria a ser hábito no

futuro, este processo foi ganho por Crowley. Em 1910, num intuito de

revitalizar a religião, promove uma performance inspirada nos "Ritos
do Eleusismo". A imprensa catalogou-a de blasfema, luxuriosa e

depravada. O famoso "Hino a Pã" fazia parte da cerimónia, que é, ao

fim e ao cabo, uma missa gnóstica22.
A partir de então ele sabe que a essência da magia é una e apenas

difere na forma, consoante as culturas:

"ali systems of magicai doctrine [ were ih ] harmonious

relation. The symbolism of Asiatic cults; the ideas of the

Cabbalists, Jewish and Greek; the arcana of the Gnostícs;

the pagan pantheon, from Mithras to Mars; the mysteries of

ancient Egypt; the initiations of Eleusis; Scandinavian saga;
Celtic and Druidical ritual; Mexican and Polynesian
traditions; the mysticism of Molinos no less than that of

Islam, fell into their proper places without the slightest

tendency to quarrel. The whole of the past Aeon appeared in

perspective and each element thereof surrendered its

sovereignty to Horus, the Crowned and Conquering Child,

the Lord of the Aeon announced in the Book of the Law" 23.

18
V. Rosa Mundi, Rosa Coeli e Rosa Infeml lassinados] by H.D. Carr. William B.

Yeats tinha publicado em 1 897 dois contos. The Secret Rosee RosaAlchemica este último

traduzido em português com o mesmo título, Tempus Editores, 1997.

19
A experiência é relatada em The Vision and the Voice. reintitulado The Heart ofthe

Master, [assinado] by Khaled Khan.

20
As suas companheiras passarão a usar o título de "Mulher Escarlate". V. Apo

calipse, 17 .4.
21
The Equinox foi publicada nos equinócios dos anos de 1909 a 1913: 1 volume.

10 números.
22
V. The Rites ofEleusis. by theMaster Therion. Arthur Machen escrevera anos antes

o conto The Great God Pan (trad. port. O Grande Deus Pan. Lx., Vega. 1986).
23
in The Vision and the Voice, s.l., s.e., s.d., p. 85.
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Em 1912 recebe a visita de Theodor Reuss, dirigente da Ordo

Templo Orientis, de tradição maçónica. Torna-se o superior da Loja
Mundial de Língua Inglesa24, assumindo o nome de "Baphomet", o

símbolo da androginia alquímica que a Igreja considerava satânico e

provocou a destruição dos templários originais 25. A partir deste

momento abandona o projecto da Ordem A. A. em favor da O.T.O.,

doando a mansão de Boleskine para sede. Os conhecimentos de magia

sexual, que adquirira inicialmente com o tantrismo, passam a ser a

disciplina mais importante.
Em 1913 já dissipara a fortuna e começa a sofrer de problemas

financeiros. Organiza uma companhia de teatro, 'The Ragged-Rag
Time Girls", onde surge como mágico de palco, 'The GreatMysterioso".
O sucesso na tournée pelo leste europeu foi considerável e as receitas

aproveitadas para mais publicações 26.

No início de 1914, uma flebite debilita-lhe a perna esquerda de tal

forma que teve de abandonar o alpinismo para sempre. Com o

deflagrar da guerra, oferece-se para ajudar o seu país no que fosse

preciso; no entanto, a colaboração é rejeitada por causa da sua má

reputação. Desgostoso, parte para os Estados Unidos, onde terá uma

actuação assaz peculiar, insultando duplamente a Inglaterra, ao

proclamar a independência da Irlanda em cerimónia pública na

Estátua da Liberdade, aquando da revolta do Sinn Fein, e ao defender

o Kaiser em longos e palavrosos artigos num jornal pró-alemão, The

International27, de que se torna director. Por incrível que pareça, no

final da guerra, não teve problema algum no regresso a casa e, a quem

o acusava de traição, explicava que a sua actuação fora uma artima

nha com o intuito de ridicularizar os alemães de tal forma que os

americanos perdessem a paciência e entrassem no conflito, ao lado

dos ingleses. Daqui surgiu a teoria de que trabalhava para os Serviços
Secretos como agente duplo, o que ele próprio veio a confirmar em

1929 28. Também colaborou com o Departamento de Justiça dos

E.U.A., embora os seus sentimentos em relação à sociedade america

na não fossem os melhores 29.

24
V. Líber Oz vel LXXVII. TheManifesto oftheMystertaMysticaMáxima. Ordo Templi

Orientis.
25

Alguns historiadores afirmam não estar provado tal culto. Assim sendo, a

motivação para o extermínio dos templários teria sido política e não religiosa, o que não

exime a Igreja dos seus crimes, mas desvaloriza a tradição secreta da Ordem do Templo.
V. BARBER, M., The New Knighthood. A History ofthe Order ofthe Temple. Cambridge,
C.U.P., 1994.

26
V. Líber cccxxxiii. Book Four. Hail Mary, Amphora, The Winged Beetle, Liber

Trígrammaton. Mortadello. SirPalamedes, Household Gods. Songsfor Italy. The City ofGod
e Fun qfFair.

27 O êxito dos artigos foi tal entre os germânicos que tiveram direito a publicação na

Alemanha: Das Geseicht Englands, beleuchetet von einem Englãnder, 1915.
28
V. STEPHENSEN. P., REGARDIE, I., The Legend ofAleister Crowley. Las Vegas,

New Falcon Press, 1990, pp. 105- 1 1 1 .

29
V. Art in America, 1913 e Chicago May. 1914. Editou ainda as cartas de Henry

Clifford Stuart em 1 9 1 6,Aprophet in his own country. e uma peça dramática, The Saviour,
em 1918.
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Paralelamente passava por grandes dificuldades. A asma, de que

padecia desde 1905, obriga-o a recorrer à heroína, um dos poucos
alívios existentes na época, mas fica viciado. Entretanto, alguns
aproveitam-se do seu trabalho, como Evangeline Adams, que ganha
fama à custa dos seus estudos astrológicos. Começa a pintar em estilo

expressionista. Depois de atingir o grau de Magus, em 1915, a

depressão e a pobreza levam-no ao desespero. Cada vez que sofria a

mistura de errãncia, miséria e más companhias assumia-se como 'The
Wanderer of the Waste"; só que deixa de acreditar nele próprio e

resolve abandonar a magia em definitivo. Tendo em conta que sempre
defendeu que o sucesso depende da vontade e da acção do homem e

não da graça divina, posteriormente desabafaria: "this action is the

only one of my life I'm really ashamed of 30. In extremis, é socorrido

por amigos e volta ao trabalho. Para dar cumprimento ao cargo de

Magus31, logo em 1916 redige a Lei deTelesma, uma aplicação prática
dos novos conceitos revelados, Vontade e Amor, e em 1919, após ter
recebido a herança da mãe, forma uma Abadia Telesmita em Cefalú,

na Sicília32. Em 1918 termina o Líber Aleph, uma sistematização da

sua sabedoria, e a tradução do Tao The Kirig. No ano seguinte reinicia
The Equinox, mas só é posto à venda o primeiro número.

Já no ano de 1921 faz o juramento do derradeiro grau iniciático

—

Ipsissimus
—

correspondente à união total com Deus. Publica

Diary ofa Dope Fiend, cujas críticas se transformariam na mais feroz

campanha de imprensa algum dia vista. As mortes da terceira filha (de

Aleister e Leah Hirsig) e de um amigo, Raoul Loveday, fazem que o

escândalo alastre e Mussolini o expulse de Itália, em 1923. Vai para

a Tunísia e depois volta a Paris, onde conhece Katherine Mansfield e

Gurdjiev, e redige a sua autobiografia 33.

Em 1925 assume a chefia mundial da O.T.O. na Alemanha, e

especula-se sobre a ligação da Ordem a Hitler, que a proíbe em 1936.

Passa a ser "World Teacher", recrutando discípulos em todo o mundo.

No ano de 1929 casa-se com Maria Teresa de Miramar, após a

expulsão de França
34

por desentendimentos com as autoridades.

Depois é a partida para a Tunísia, a vinda a Portugal, o divórcio e a

residência na Alemanha, onde conhece Aldous Huxley e Montague
Summers. A editora Mandrake Press é o projecto escolhido para o

30
Citado por Gerald Suster, The Legacy ofthe Beast. Maine, Samuel Weiser. 1989.

31

Segundo a tradição esotérica, Magus é aquele que recebe o poder da palavra de

Deus e deve transmiti-la aos homens. Ao longo dos tempos, terão existido apenas sete

Magi que originaram as sete grandes religiões mundiais: Lao Tzé. Taoísmo; Thot, Culto

Egípcio: Krishna, Vedanta: Buda, Budismo; Moisés. Judaísmo: Jesus, Cristianismo e

Moamé. Islamismo. Para os Telesmitas. a "Besta" é o oitavo. V. Apocalipse, 17.11.

32
Na criação desta comunidade detectam-se claras influências de Gargantua de

Francois Rabelais.
33
V. The spirit of solitude. An autohagíography. Subsequently

re-antichristened The

Confessions ofAleister Crowley. 1929.
34
A obra mais conhecida de Crowley, Magick in Theory and in Practice. foi publicada

em Paris, em 1929.
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ilibar perante a opinião pública, mas não dá resultado, devido à

rejeição das livrarias, e vai à falência 35.

No regresso a Londres envolve-se numa batalha judicial tremen

da, destinada a defender o seu nome, mas vai perdendo processo atrás
de processo. Da relação com uma admiradora tem o único filho varão,

Aleister Ataturk. Muda constantemente de residência, devido aos

credores; mesmo assim, em sua casa acolhia sempre quem o procu

rava e relacionava-se com os artistas e intelectuais mais irreverentes.

Em 1935 é declarado insolvente e terá de viver à conta de expedientes
(elixires e cursos de rejuvenescimento) ou sustentado por confrades.

Até ao fim da vida, a O.T.O. ocupou-se da publicação dos seus

escritos. Apoiou determinadamente a Inglaterra na Segunda Guerra

Mundial, usando a magia, como veremos 36.

'The Old Man", alcunha usada pelos discípulos, veio a morrer no
dia 1 de Dezembro de 1947, numa residencial de Hastings. Os últimos
anos foram passados a escrever 37, a receber seguidores e a elaborar

um monumental estudo do Tarot38. Designou a O.T.O herdeira oficial,

John Symonds testamentário editorial e Gerald Yorke guardião do

espólio. Faleceu de crise cardíaca, minado pela asma e pela heroína.
Tinha 18 £ no bolso. O funeral pagão em Brighton foi o derradeiro

banquete para a imprensa de escândalos39. Nas duas décadas seguin
tes o seu nome quase caiu no esquecimento.

2.2. Lenda e Influência.

Aleister Crowley foi, de facto, uma das figuras mais portentosas
deste século. Precursor genial da modernidade, mas dominado pela
soberba, poucos esforços fez para se conciliar com as convenções
sociais e, por isso, permitiu o aparecimento de uma lenda tenebrosa

que o tornou numa figura indesejável, mesmo no país que mais tolera
a excentricidade. Talvez melhor do que ninguém, congregou em si

uma mistura explosiva dos três grandes mitos do individualismo

moderno: Dr. Faustus, D. Quijote e D. Juan40.

Embora uma parte da má reputação se deva à sua quase total falta
de tacto, aliada a um humor cínico e corrosivo a lembrar Ambrose

Bierce, na maioria tratou-se de uma perseguição jornalística ímpar,
movida pelo Sunday Express e pelo John Buli, sobretudo a partir de

35
Para além de The Confessíons. aMandrake editou ainda The Stratagem. Moonchild.

e The Legend ofAleister Crowley. The Stratageme Liber 777 faziam parte da biblioteca de
Pessoa.

36
Os escritos de Crowley de apoio aos Aliados são numerosos: England Stand Fast!.

La Gauloise. Temperance. Thumbs up'. e The Scientific Solutíon for the Problem of
Government, [assinado] by the Comte de Fénix.

37
V. EightLectures on Yoga. TheEquinoxofthe Gods. Liber ii TheLaw ofLiberty. Little

Essays Towards TYuth, The Law isforAU, Magick Without Tears e TheMongolianMaster

and his disciple, [assinado] by Frater Om.
38
V. The Book ofThoth. com ilustrações de Lady Frieda Harris.

39
V. The Last Ritual. 5 December 1947.

40
V. WATT, I. Myths ofModem Individualísm, Cambridge, C.U.P., 1996.
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Aleister Crowley
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Diary of a Dope Fiend, um romance que foi interpretado como uma

incitação ao livre uso de drogas, quando pretendia exactamente o

oposto
— um método racional de aproveitamento e desintoxicação.

Para a lenda negra contribuiu também SomersetMaugham e o seu

romance The Magician, de 1908 41. O protagonista é um Crowley

exagerado, ao ponto de ser disforme, um monstro, tanto em termos

físicos como morais. Apontado como uma figura gótica, mistura de

Drácula com Dr. Frankenstein, a reacção impiedosa de Aleister não se

fez esperar: adoptou como pseudónimo o nome da personagem, Oliver

Haddo, e assinou uma crítica jornalística demolidora na revista Vanity
Fair.

Situação algo idêntica acontece com outro romance, do italiano

Vicenzo Consolo, Nottetempo, CasaperCasa, de 1992, embora o autor

tenha compreendido o mago muito melhor do que S. Maugham. Temos

ainda o megalómano e provocador teatral, a besta orgiática e diabólica,

mas também um ser desgraçado e patético, consumido pela frustração
de nunca atingir a tão procurada totalidade. A Abadia de Cefalú,

Talienazione moderna che irrompe nel mondo arcaico" 42, vai chocar

directamente com a ascenção do fascismo, levando o Duce a ordenar

a expulsão dos telesmitas. Mesmo assim, Marco Pasi, o primeiro
estudioso a fazer uma tese de doutoramento sobre Crowley, insiste na

teoria de que tanto ele quanto Pessoa eram fascistas e se encontraram

por motivos políticos 43. Adiante terei oportunidade de me referir à

carência de fundamento desta hipótese.
Na actualidade é fácil encontrar publicações sobre matérias

esotéricas, mesmo nas revistas mais populares, bem como livrarias e

editoras especializadas, algo que Crowley gostaria de ter visto. Con

sultando a Internet, temos acesso a uma nova Mandrake Press, em

Oxford, com mais de 100 títulos de bibliografia crowleyana44, incluin

do as actas de 10 congressos telesmitas, um cd com gravações do

mago a recitar poemas e a proferir invocações, e um talismã com a

marca 666. São também numerosas as obras de ficção que têm A. C.

como personagem ou protagonista. Espalhada pelo mundo, existe

uma dezena de Ordens iniciáticas que se reclamam continuadoras da

sua doutrina. No movimento New Age, conhecido como a religião da

moda, identificam- se semelhanças quanto à abrangência mística e à

explicação cósmica. No final do século xx, Crowley atravessa o seu

período de glória, tanto que a maioria das obras esotéricas está

reeditada. Em relação à obra poética, talvez venha a ser popular nos

41
Existe tradução portuguesa: O Mago. ed. Livros do Brasil, s.d. Foi passado ao

cinema com Anthony Quinn no protagonista.
42
in Nottetempo. Milano, Arnaldo Mondadori, p. vi. Existe tradução portuguesa: De

Noite. CasaporCasa ed. Teorema, 1996, que não inclui o interessante prefácio de António

Franchini, que citamos.
43

Reportamo-nos às transcrições de Victor Belém, in OMistério da Boca-do-Infemo.
Lx., Casa Fernando Pessoa, 1996, pp. 60-64, visto não termos tido acesso à dissertação
intitulada Aleister Crowley

— tra trasgressione e tentazione politica.
44
A última publicação até à data é de Agosto deste ano. Trata-se de uma biografia

de Snoo Wilson, intitulada /, Crowley, Almost the last confession of the Beast
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anos vindouros, sobretudo se surgir no mercado um estudo de

monta45.

Profeta ou não (os seguidores acreditam que sim, os amigos
acreditavam que não) Crowley foi um visionário, muito avançado para
a época em que viveu, pois este fenómeno de aceitação é recente.

Desde missas negras, com a adoração do Diabo, até acusações de

violações, canibalismo, torturas, feitiçaria, filiação no Ku Klux Klan e

no nazismo, ou até dos mais prosaicos roubos, extorsões e chanta

gens, de tudo acusaram A. C. O homem estava longe de ser perfeito e

foi frequentemente insensível e vingativo. Mas não é justo destruí-

-lo sem ter lido a sua obra, e ocorre que quase todas as opiniões acerca
do seu carácter ou acções nascem envenenadas pela ignorância e o

preconceito46. A força desta lenda é tal que se reflecte em situações dos

nossos dias. Os biógrafos de Fernando Pessoa sentem-se incomoda

dos com o relacionamento entre as duas figuras, e a tentação é cair no

maniqueísmo de santificar um e demonizar o outro. Para citar um

exemplo corrente, há poucos meses, Vicente Jorge Silva afirmava ter

sido criticado por "um grande amigo [...] um dos meus gurus intele

ctuais", quando se interessou por este obscuro episódio pessoano47.
Muitos estudiosos estão pouco à vontade com o ocultismo de Pessoa,

menos ainda com Crowley à mistura. Neste aspecto limitam-se a

seguir o mainstream académico internacional 48, pois compreender

Crowley é do domínio do hermetismo e da contracultura. As normas

de educação e os padrões de comportamento tradicionalmente ingle
ses advogam a repressão das emoções e a contenção nos sentimentos.

Só no final dos anos 60, a geração hippie se identificou com as ideias

e as vivências do mago. Vejamos os três principais lemas da doutrina

telesmita:

— DO WHAT THOU WILT, THAT WILL BE ALL OF THE LAW;

— EVERY MAN AND EVERY WOMAN IS A STAR;
— LOVE IS THE LAW, LOVE UNDER WILL.

São visíveis as influências de Jung, aplicadas no quotidiano pelos

psicoterapeutas, mas também de Nietzsche, nomeadamente as cren

ças no triunfo da vontade, no superhomem para além do Bem e do

Mal, e na teoria do eterno retorno, sintetizada em" Vive da forma que

queiras, assim viverás em toda a eternidade" 49.

45
Em 1967, D. F. Rivers publicou Aleister Crowley: a bibliographical list. onde

aparece mais de uma centena de títulos. Ocorre que só está reeditada uma
reduzida parte

das obras de ficção, daí a aparente incongruência no número de títulos actualmente

disponível no mercado. As colectâneas estão há muito esgotadas: The WorJcs of A.C.

(1905): Amhergts (1910): e Olla (1946).
46
Em Portugal uma das poucas excepções é A magia que tira os pecados do mundo

de Alberto Pimenta. Lx., Cotovia, 1995.

47
in jornal Público, 18/5/97. p. 9; Cf. Público. 11/5/97, p.

9.

48
O seu nome continua a não constar nas enciclopédias nem no Dictionary of

National Biography.
49V. o estudo de Raul Proença, O Eterno Retomo. Lx., 2 Vols.; Vol.

1. Ed. B.N.. 1987;

Vol. 2, Ed. B.N.L./I.N.. 1994.
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Também não é difícil estabelecer ligações com a pop revolution:

individualismo (vontade e liberdade) popularização da cultura (globa

lização) autenticidade e inconformismo (underground versus

establishment) igualdade entre sexos, assunção da sexualidade e do

prazer (seja homo ou heterossexual) sentimentalismo e supremacia do

amor (poder universal que une ao outro e à divindade). Foram ainda

os jovens desta geração que transformaram em modas no Ocidente

dois interesses de Crowley
—

o Oriente e o antigo paganismo. Por

outro lado, parte da doutrina crowleyana de libertação sexual e uso de

drogas foi adoptada por aqueles cujo dinheiro e estilo de vida o

permitiam, sobretudo as estrelas da música rock (sex and drugs and

rock & roll).
Foi sobretudo o supergrupo de rock inglês Led Zeppelin e o seu

guitarrista e mentor, Jimmy Page, quem mais ajudou à divulgação de

A. C. Depressa foram arrastados pela má fama da personagem e se

criou a lenda negra dos Led Zeppelin
— dizia-se que tinham um pacto

com o Diabo, o que explicava o enorme sucesso, e que faziam missas

negras e orgias com as fans. O cúmulo deu-se com a morte do

baterista, apontada como parte da maldição, que provocou o fim do

grupo. Na verdade, acontece que James Patrick Page é provavelmente
o maior coleccionador mundial de objectos e obras do mago. Comprou
Boleskine Mansion 50, e abriu uma livraria esotérica, a que chamou

The Equinox, onde se exibiam e vendiam livros raros, vestes e outros

objectos do mago. Mas, como ele próprio reconheceu, a influência de
Aleister é bem mais psicológica do que hedonista:

"What I can relate to is Crowley's system of self-liberation

in which repression is the great work of sin. [...] It may take

a little while to work out what that [the true will] is, but

when you discover it [...] there's no doubt you'll succeed".51

Fernando Pessoa tinha uma interpretação análoga:

"In immediate appearance, the formula is a simple call

to licence in ali ways. But if it be understood thatWill means

the soul true Will, the whole is changed, for the soul cannot

rightly desire that which is its bondage, as licence is. The

formula in its essence is, find out what you are; find out

what you are wants; do what you want as such as you are".52

50 É óbvio que faz parte da lenda crowleyana o poder de assombrar casas. No caso
de Boleskine. essa fama data do século XVII, quando era uma igreja e um incêndio matou

toda a congregação. Acrescente-se umfait-dívers lisboeta: foi-me garantido por funcioná
rios da Casa Fernando Pessoa que "o ambiente nunca mais foi o mesmo" depois da

exposição sobre Crowley.
51

in MYLETT. Howard. Jimmy Page. Tangents within a Framework. London,

Omnibus Press, 1983. pp. 70-71. Entre as numerosas biografias dos Led Zeppelin amais

responsável pela lenda negra é Hammer ofthe Gods— The Led Zeppelin Sagade Stephen
Davis, New York, Ballantine Books, 1985.

52
in Doe. 54A-83 do Espólio de Pessoa, in BELÉM, op. cit., p. 105.
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Se quisermos ser justos, temos de concluir que A. C. hoje em dia

não daria muito que falar, dado que a heterodoxia do início do século

se converteu em moda nos dias de hoje. Por isso é fácil detectá-la num

largo espectro de nomes da música pop, mesmo quando a influência
não é assumida. Cito apenas o exemplo de uma típica letra de canção
de Madonna, que, por se afirmar católica, mesmo nos anos 80 ainda

conseguiu provocar escândalo, com a sua ousadia, vontade, e sexua
lidade explícita:

No one knows you better than you know yourself.
Do the thing you want, don't wait for someone else,

Everybody is a star, everyone is special in their own way,

Open your eyes and see, this world is yours and mine,

You know who you are, this is your chance to shine,

Let yourself go,

Ifs got to come from the inside,

Listen to your heart and step into the light.

Make your own music, start your own dance,

When you feel the rhythm 1*11 be by your side,
Now you have the power, love is on your side.

53

Também noutros nomes da contracultura, como Timothy Leary,
William Burroughs, e Raoul Vaneigem reconhecemos o pensamento

crowleyano. Neste último, um dos intervenientes mais conhecidos do

Maio de 68, sobretudo no ensaio "Outline for an Alchemy of the Self 54.

No entanto, nada disto indica que Crowley fosse anarquista ou

indulgente; de facto, como vimos, procurou sempre uma ordenação do

conhecimento e era severo na exigência de acatamento dessas leis, o

que frequentemente afastou discípulos e amigos. "Bad rules are better

than no rules at ali" 55, sentenciava; caso contrário, a permissividade
tornaria as pessoas estúpidas, desorientadas e egoístas. Meio século

mais tarde, tudo indica que já lá vai o tempo dos exageros rompe-

-barreiras, e a mudança foi absorvida pela sociedade ocidental.

Acreditemos ou não em astrologia, o facto é que A. C. nasceu sob

o signo de Balança. Uma das características deste signo é a procura

última do equilíbrio primordial, o que, numa visão dualista como é a

do mundo ocidental, se representa pela união dos opostos. Quem

consiga entender este facto tão simples terá encontrado a chave para

53
in Spotlight 1982.

54
in TheMovement ofthe Free Spirit. N. Y., Zone Books. 1994. pp.

233-258; 1." ed.

1986.
55
in Liber 777, Maine, Samuel Weiser, 1994. p. xiii.
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a compreensão das ideias de Crowley56. O signo de Libra inicia-se com

um dos dois únicos pontos de total equilíbrio da natureza terrestre
—

o equinócio de Outono. A partir desse ponto, os dias vão diminuindo

e as noites crescendo. Tal como nos rituais iniciáticos se tem de

percorrer o caminho das trevas para chegar à luz, também este signo
se desenvolve na cada vez maior noite outonal, representando o início

da vivência introspectiva, da procura de si mesmo. Crowley só aceitava

o todo, para ele a mentalidade dualista estava ultrapassada. Embora

tivesse pouco respeito pelas mulheres do seu tempo, sabia que o lado

lunar (feminino) tinha de emergir e, por isso, dedicou especiais

invocações à lua. Com isto provocou a acusação de ser agente do Mal,

dado que tradicionalmente o imaginário ocidental amaldiçoa a lua,

responsabilizando-a pelas desgraças dos homens.

Ao longo dos tempos, cada vez que o Ocidente (o sol) chegou a um

impasse foi ao Oriente (a lua) buscar o complemento. Depois da época
de maior desenvolvimento material da história da humanidade é

perceptível a chegada da espiritualidade. As mulheres tomaram-se

mais solares e os homens mais lunares. Segundo Crowley, só na

altura em que o feminino e o masculino se unam em perfeito
equilíbrio, tal como o símbolo chinês do yin e yang, surgirá uma nova

mentalidade, e o novo Aeon dominará a humanidade. Como se ouve

numa balada dos Tears for Fears (mais um grupo que aprecia

Crowley), "Ali our laugh and ali our pain will be but a tune, the Sun

and the Moon..."57. O século XX corresponde à fase de nascimento da

"nova criança" e tem sido um parto doloroso —

guerras, revoluções,
ditaduras, convulsões sociais a todos os níveis. Aleister acreditava que
estes acontecimentos correspondiam à revelação do Book of the Law

prevista no Apocalipse. Deixo com Richard Tarnas, especialista em

história das ideias, a explicação deste ponto de vista:

'The crisis of the modern man is essentially a masculine
crisis and I believe that its resolution is already occurring in
the tremendous emergence of feminine in our culture [...]
feminism, ecology, pluralism, body, emotions, intuition,

esoterism.etc. [...] As Jung prophesied, a sacred marriage
between the long-dominant but now alienated masculine

and the long-suppressed but now ascending feminine. We

seem to be witnessing, suffering, the birth labor of a new

reality, a new form of human existence, a child that would

be the fruit of this great archetypalmarriage, and thatwould
bear within itself ali its antecendents in a new form". 58

Quando, durante um julgamento, lhe perguntaram se ele se

intitulava "A Besta 666", Crowley respondeu: 'That means merely

56
A preocupação com o equilíbrio tinha até aspectos insólitos. A seguir ao 1 .2 volume.

10 números, 1909-1913, de publicação de The Equinox seguiu-se o 2.s volume, 10

números, 1914-1918, de não-publicação. Em 1919 saiu o 1." número do 3.2 volume.
57
in Famous Last Words. 1989.

58
in The Passion ofthe Western Mind, Pimlico. 1996, pp. 442-444.
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surílight. You can call me little sunshine" 59. Esta interpretação do livro

do Apocalipse foi também sustentada por Madame Blavatsky e Robert

Graves, entre outros. A união da
"

Besta 666", como sinónimo de

energia solar, e da "Mulher Escarlate", como energia lunar, correspon
de ao acto sexual, considerado o sacramento mais sagrado, a essência

do universo, a ascenção a Deus. Inspirado no tantrismo, Crowley
acreditava que sem as mulheres não estava completo, pois elas são o

princípio activo da magia sexual. Daí ser acusado de as explorar e

destruir, inclusive por outros mestres esotéricos:

"No século passado, havia em Inglaterra um ocultista,

Aleister Crowley que, desejando fazer experiências seme

lhantes às dos tibetanos, se embrenhou na magia negra e

acabou por levar à loucura algumas mulheres, com as quais
fazia as suas experiências. Ele tinha poderes, não nego, mas

a que preço os obteve!" 60

Muita da incompreensão acerca de A. C. resulta de equívocos

terminológicos. A prática tântrica acima referida nada tem a ver com

magia negra. O engano tem origem na noção medieval de "Love Magic",
uma prática de feitiçaria com poções mágicas, segundo os ritos

S. Cipriano 61. Chama-se "via da mão esquerda", de exaltação da

energia sexual (Kundalini) através da união de Shiva (principio

masculino passivo) e Shakti (princípio feminino activo), em oposição

à "via da mão direita", de sublimação sexual, a escolha de F. Pessoa,

como veremos:

"Ao invés da via da mão direita, aparentada com as

técnicas ascéticas, afastando deliberadamente toda a

provocação, toda a tentação, a via da mão esquerda engendra

tensões, situações limites, tóxicas, a fim de extrair delas a

essência escondida, a energia libertadora".
62

Percorrendo os escritos do mago, vemos que ambas as vias
são

idênticas até ao grau de Adeptus Exemptus, quando o iniciado se

defronta com o Abismo. Só daí em diante é correcto falar de magia

branca ou negra, como não se cansou de explicar:

"thewhite brother achieves a marriage with the new idea

while the black constantly restricts himself, he is satisfied

with a very limited ideal, and afraid of loosing his

individuality".
63

59
in SUSTER, op. cit, p. 74.

60
in ATVANHOV, Omraam Michael, A Força Sexual ou oDragãoAlado. Ed., Prosveta.

1988, pp. 84-85.
61
V. FLINT, Valerie, The Rise ofMagic in Early Medieval Europe. Oxford, Clarendon.

1991.

62
in VARENNE, Jean-Michel, O Tantrismo. Pub. Europa-América. 1984, p. 122.

63
in Magick without tears, Maine, Samuel Weiser, 1996, p. 1 10.

99



Pessoa define os termos numa frase: "a magia negra não é mais do

que a magia branca feita materialmente"64, ou seja, a magia ascenden

te, em direcção ao universo e à divindade é branca, enquanto a

descendente, para reforçar o ego ou dominar os outros e a matéria é

negra. Nesta encontram-se a feitiçaria e a bruxaria, sendo a primeira
uma actividade solitária e a segunda um culto65. Na novela Moonchild,

que dedica à filha, Crowley identifica-se com os magos brancos, 'The

Great White Brotherhood", alertando contra as actividades dos ne

gros, "The Black Brotherhood". Não adiantou nada, porque da fama

não se livra, nem nos livros ditos da especialidade 66.

A úlltima grande acusação contra Crowley é ser satanista. Se por

isto se entende ser pagão, está correcto. A cultura cristã teve sempre

tendência a identificar o deus Pã (a força primordial da natureza) com

Satã 67.

O mesmo se aplica à actividade mágica em sentido lato, vista pelos
cristãos como demoníaca, dado que pretende a união do homem com

Deus, ou seja, indiferenciar a criatura do Criador. A afirmação de que

cada ser humano é uma centelha divina ("a star") pressupõe que

seguindo o caminho do aperfeiçoamento (em termos iniciáticos, o

percurso das trevas subsconcientes até à luz supraconsciente) pode
transmutar-se de ser banal em ser divino. Em consequência, a prova
de fé do velho Aeon, "Thy will be done", é substituída pela do novo, "Do

what thou wilt".

Mas se o sentido se aplica à adoração do Diabo enquanto oposto
de Deus, está totalmente errada. Existem seitas de adoradores do

Demónio, Satã ou Lúcifer, mas os telesmitas não são uma delas, até

porque não acreditam nessa identidade. Na base destes cultos estão

as ideias dualistas judaico-cristãs que referem a existência de anjos
caídos que guerream o Todo Poderoso. Actualmente, até os cristãos

gnósticos encaram os anjos negros (as forças do inconsciente, em

termos psíquicos) como dificuldades necessárias à evolução humana

e, portanto, complementares do trabalho dos anjos auxiliadores, os da

luz, opinião partilhada pelos magos de modo geral:

"Does any one really think that any angel is such a fool

as to try to gull the Omniscent God into injustice to his

saints?" 68

Mais uma vez, há muito quem diga que a maior obra do Diabo é

ter feito crer à humanidade que ele não existe! Se à vivência multifa-

64
ln Doe. 54B-19 do Espólio de Pessoa, in BELÉM, op. cit. p. 77.

65
Para esclarecimento dos conceitos em causa V. PURK1SS, Diane. The Witch in

History. London Routledege. 1996. e BUTLER, E. M., TheMyth ofthe Magus, Cambridge,
Canto, 1993; 1.» ed. 1948.

66
V. "Crowley. mago negro..." in HEMMERT, D.. ROUDENE, A., História daMagia.

do Ocultismo e das Sociedades Secretas, Lx., Ed. Amigos do Livro, vol. 8, pp. 213-220.
67 V. "Witchcraft" in TheNew EncyclopaediaBritannica: referência a Crowley in "20

lh

century Satanism", p. 899.
68
V. nota 55.
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cetada do mago terá faltado apenas a intensidade da música rock, à
música rock não lhe faltam acusações de satanismo 69.

Para finalizar, gostaria de citar alguns exemplos cómicos da lenda
crowleyana: entre outras artes, dizia-se que ele possuía o elixir da

eterna juventude, enfeitiçava as mulheres com o olhar e conseguia
estar em vários sítios ao mesmo tempo. Quando foi noticiado que as

suas cinzas tinham desaparecido misteriosamente, ninguém se admi

rou!

3. Pessoa.

3.1. Ligação a Crowley.

A primeira pergunta que se coloca é: que tinha Fernando Pessoa

a ver com este homem? Quase todos os que estudaram a ligação entre
os dois apontam para uma nítida oposição. Concordo que há uma

zona de contraste, mas não devemos ignorar as semelhanças.
À medida que se vão descobrindo novos escritos de Pessoa, toma-

-se evidente que o hermetismo não era um hobby para ele, mas um

interesse profundo, a que dedicou vários poemas e ensaios. Nada fora
do normal aconteceu quando o poeta adquiriu e leu a autobiografia de

Crowley. Só que, a 4 de Dezembro de 1929, escreveu para aMandrake

Press dando conta de um erro no horóscopo do mago. Foi, portanto,
Pessoa quem contactou Crowley, que andava envolvido em múltiplos

problemas a nível internacional —

expulsões de Itália e França,

campanha da imprensa inglesa e consequentes processos em tribu

nal, etc. Não tivesse Pessoa ficado impressionado com a vida do mago

e, provavelmente, nada teria feito. A hipótese de que o poeta o receava

(divulgada por João Gaspar Simões) não me parece consistente: a

troca de correspondência foi assídua 70, pautada pela simpatia e

respeito mútuos. Pelo que se sabe, também não o dissuadiu de vir a

Portugal, antes pelo contrário, forneceu-lhe as datas astrologicamente
mais convenientes e na carta de 6 de Janeiro apontou inclusive a

possibilidade de se encontrarem em Londres, talvez pensando em

visitar o irmão Miguel, que lá residia.

Tanto um quanto o outro são dois homens da modernidade com

impressionantes paralelismos biográficos. Ambos procuravam a tota

lidade, o infinito e a espiritualidade, ambos punham em causa as

convenções, ambos amavam as artes, a cultura e o progresso, ambos

procuravam a verdade oculta e a sabedoria. Pessoa considerava-se um

neófito/aprendiz e Crowley um mestre /professor. Este começou por

69
Corrado Balducci, o famoso demólogo do Vaticano, publicouAdoradores do Diabo

e Rock Satânico em 1992. Infelizmente, as simplificações do costume misturam o trigo

com o joio. Por outro lado, tanto as Testemunhas de Jeová quanto o próprio Ayatolla

Khomeiny não se cansaram de classificar o rock como música satânica.

70
Victor Belém, op. cit, pp. 11-17, publicou as cartas que estão acessíveis nos

respectivos espólios. Sabe-se que outras existem espalhadas por diversos coleccionadores

de memorabilia crowleyana. bem como na posse da família de Pessoa.
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ser poeta, o que o outro foi toda a vida. Tinham ambos o vício da

pesquisa autodidacta. Tiveram projectos editoriais. Ambos se pauta
vam por formas idiossincráticas de patriotismo. Até nos estados

depressivos frequentes e nas dependências a contragosto (do álcool

num e da heroína noutro) há paralelismos. Só que Pessoa vivia através

da escrita, criava com a palavra e o dom da poesia, era introspectivo,
tímido, reservado e nunca se envolveu em escândalos. Crowley viveu
o excesso, extrovertida e assumidamente. Enquanto Pessoa desejava
chocar e transformar a sociedade, Crowley fê-lo de facto. Um era o

pensamento e outro a acção. Pessoa era tolerante, tinha amigos
homossexuais e extravagantes, alguns consumidores de ópio. Não

tinha motivos para se arrepiar com as vivências de Crowley, embora
não concordasse com todas elas. Na minha opinião, colocar o relacio

namento entre os dois abaixo do domínio da inteligência é passar ao

poeta um atestado de menoridade. Não devo exagerar quando penso

que Pessoa deve ter sentido uma enorme identificação entre o seu

sagrado universo heteronímico e as profanas aventuras heterónimas
de Crowley. Tanto Marco Pasi quanto Vicenzo Consolo coincidem

nesta interpretação, já anteriormente defendida por João Gaspar
Simões:

"De facto, Aleister Crowley personificava tudo quanto
Fernando Pessoa jamais ousaria, não por falta de imagina
ção, mas por carência de iniciativa e decisão, qualidades
sem as quais o homem, por mais imaginoso que seja, jamais

chega a pôr em prática aquilo que imagina".
71

O paganismo de Caeiro e Soares, o satanismo de Search, Mota e

Campos e o astrólogo Baldaya tinham por fim a companhia dos

aristocratas russos e persas 72, dos poetas diletantes, dos avatares

indianos e dos sábios chineses de Crowley.
O segundo ponto de ligação foi a astrologia. Pessoa esteve para se

dedicar à actividade, compôs um tratado (a aguardar publicação) e

outros estudos. Era a área esotérica onde podia competir com Crowley73.
A resposta deste a agradecer-lhe, a dar-lhe razão e a pedir-lhe
previsões para a viagem foram um reconhecimento dos seus méritos.

Um outro vértice, que tem sido ignorado, passa por uma terceira

presença: Raul Leal, o poeta obcecado com oAnticristo e o paracletismo.
Ocultista, como o seu amigo Pessoa, era maniqueísta ao invés dele.

Ambos acreditavam na Idade do Espírito Santo e no Quinto Império.
A tradição secreta do cristianismo prevê que a humanidade só se

tomará semelhante a Cristo na Idade do Espírito Santo. Agostinho da

71
in Vida e Obra de Fernando Pessoa Lx., Bertrand. s.d., 2 vols.; vol. 2, p. 267.

72
João Gaspar Simões estava convencido de que Crowley tinha de facto o título de

Sir. Se tal fosse verdade, ele não deixaria de o exibir para embaraço da nobreza inglesa,
certamente mais colossal do que o provocado por Lord Byron. V. op. cit, p. 268.

73
O mago abandonara esta disciplina após a estada nos E.U.A. Cf. The Complete

Astrological Writings.
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Silva
74
e António Quadros

75

debruçaram-se sobre a conexão entre a

teoria da Terceira Idade do monge medieval Joaquim de Flora e a do

Quinto Império, que para o poeta era também um império cultural 76.
Nas festas do Espírito Santo, que sempre existiram no nosso país,
procede-se à coroação do Imperador, uma criança regiamente vestida
e adornada com um ceptro. De facto, trata-se da mesma simbologia do
novo Aeon de Crowley, "the crowned and conquering child". Tendo em
conta a sua interpretação do 20. s arcano do Tarot, tradicionalmente

chamado "O Julgamento", mas que ele rebaptizou "O Aeon", retoma

mos as referências apocalípticas de uma época de fogo e destruição a
anunciar o nascimento da criança/imperador, aquilo a que o cristia

nismo chama os "tempos da Besta".

Após Pessoa lhe ter traduzido parte de The Confessions, Raul Leal
contactou o mago. Posteriormente, em carta de 6 de Janeiro de 1930,

F. P. promete sigilo quanto à vinda de Crowley a Portugal e tranquiliza-
-o no respeitante à intromissão de Leal: ele tem "a splendid intense

metaphysical ability" e é inofensivo. Em 1950, Raul Leal escreveria

uma carta espantosa a João Gaspar Simões, digna da verrinosa

imprensa inglesa antícrowleyana. Diz ter-se encontrado com o mago
em Lisboa, onde tiveram várias conversas e lhe ofereceu os seus

poemas em francês, para em seguida afirmar ser Crowley responsável

pela miséria em que vive e pela morte de F. P., "tanto mais que o

Paracletianismo pretende destruir para sempre o Império da Besta

Apocalíptica (666), o Império da Matéria, imposta pela Razão"77, daí o

móbil para a vingança de Crowley.
Deixando de lado a falta de lucidez em que assentam tais

comentários 78, parece-me claro o interesse de Leal em travar conhe

cimento com o homem que se atrevia a assumir tão odiosa identidade.

Quanto a Pessoa, é natural que gostasse de saber um pouco mais

acerca do pretenso profeta da Nova Era para juntar às suas numerosas

reflexões sobre o assunto.

Finalmente, o que os distancia é algo tão básico quanto o facto de

Pessoa ser cristão e Crowley anticristão 79. Na famosa "Nota Biográfi-

74
V. "Dez notas sobre o culto popular do Espírito Santo" in Os Impérios do Espírito

Santo e a Simbólica do Império, Actas do 2.s Colóquio Internacional de Simbologia. Angra

do Heroísmo, 1985, pp. 173-180.

75
V. "Do Império do Espírito Santo ao Império da Filosofia", inMemórias das Origens,

Saudades do Futuro. Lx., Europa-América, 1992, pp. 326-339.
76
V. PESSOA, "Portugal

— Quinto Império", in Sobre Portugal. Lx. Ática, 1978.

pp. 215-256.
77
in Persona n.9 7. Porto, 1982. p. 56.

78
Raul Leal garantiu a Jorge de Sena em carta de 22/3/57 (V. "Maugham. Mestre

Therion e Fernando Pessoa" in Fernando Pessoa & C.s Heterónima Lx.. Ed. 70, 1984,

pp. 111-116; nota p. 1 12) que Pessoa tinha estabelecido
contacto com Crowley por causa

deMagick in theory and in practice, obra que o próprio poeta admite que o mago mandou

vir de Inglaterra para ele quando estava em Lisboa (V. Carta a João Gaspar Simões, de

4/1/31).
79
Na mais recente biografia sobre Pessoa, Robert Bréchon

afirma que Crowley era

"cristão gnóstico e cristão ecuménico", um duplo cristianismo que teria deixado o

MEGAPAGÃO arrepiado. V. Estranho Estrangeiro. Lx.. Quetzal.
1996. p. 491.
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ca", de 30 de Março de 1935, o poeta diz-se "cristão gnóstico, oposto
a todas as Igrejas organizadas, e sobretudo à Igreja de Roma. Fiel [...]
à tradição secreta do Cristianismo" 80. Para Crowley, como vimos, o

cristianismo representava o passado (o Aeon do deus sacrificial

Osíris), o pesadelo da sua infância e a melhor desculpa para a

hipocrisia dominante. Em consequência, é a moral que traça a linha

de separação entre os dois homens. Pessoa regia-se pelos princípios
cristãos; Crowley estava para além do Bem e do Mal. Assim, o poeta

vai escolher a iniciação pela inteligência, solitária, alquímica e casta

("via da mão direita"). A iniciação adoptada por Crowley, pela vontade,

comunitária, mágica e carnal ("via da mão esquerda") era considerada

por Pessoa como "extremamente perigosa em todos os sentidos" 81.

São, portanto, os meios que os afastam, não os fins.

Victor Belém baseou a sua exposição na hipótese de o encontro

ser um desafio que Pessoa teria feito a Crowley, enquanto represen

tante do Mal e da tentação do Diabo, tentação essa a que ele, como

gnóstico, estaria especialmente sujeito. Reportando-me ao que acima

escrevi sobre satanismo, este ponto de vista é possível, mas não me

parece plausível: Fernando Pessoa não era Raul Leal.

3.2. Participação no "Suicídio".

No Diário de Notícias de 27 de Setembro de 1930, sob o título "Um

Caso Estranho" dá-se conta de que o jornalista Augusto Ferreira

Gomes tinha encontrado no dia 25 uma "misteriosa" carta debaixo de

uma cigarreira nos rochedos da Boca do Inferno. Estava dirigida a

uma senhora e escrita em inglês, em papel do Hotel de 1'Europe de

Lisboa. Posto a investigar, o jornalista foi informado de que a destina

tária, Hanni Larissa Jaeger, viajava em companhia de Aleister Crowley,
e que este não regressara ao hotel desde o dia 23. Apreensivo com a

notoriedade do "estranho homem", com o tom "alucinado" da missiva,

que também incluía sinais "incompreensíveis", e com o local onde

tinha sido deixada, Ferreira Gomes entregou o caso à polícia.
Esta foi o primeiro capítulo da mystery tale que Fernando Pessoa

criou, tendo Crowley como protagonista, Hanni como personagem
secundária, e o seu amigo e confrade de estudos esotéricos Ferreira

Gomes como cooperador necessário. Sabemos que Pessoa enviou a

Crowley os poemas publicados em inglês, oferta que o mago agradece
com elogios ao "original Elizabethan impulse" dos sonetos, em carta

de 22 de Dezembro de 1929. Ele sempre afirmou que "true poetry is

itself a magic spell which is a key to the ineffable" 82. Ainda nesse ano,

num rascunho de uma carta para Crowley, Pessoa explica-lhe as suas

criações heterónimas como "a great act of intellectual magic, a

80
in QUADROS, A., Fernando Pessoa —

cartas e páginas autobiográficas, Lx.,

Europa-América. 1986, p. 252.
81
in, QUADROS, A. , A Procura da Verdade Oculta— Textos Filosóficos e Esotéricos,

Lx., Europa-América, 1986, p. 24.
82
in Eight Lectures on Yoga, Las Vegas, New Falcon Press, 1989, p. 6.
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magnum opus ofthe impersonal creative power", prometendo-lhe para
a sua visita "a literary creation in a, so to speak, fourth dimension of

mind" 83. Não há garantias de que a redacção final da carta incluísse

estas afirmações; certo é que o poeta tinha um plano desde o início.

Através do diário de Crowley, sabemos que visitaram juntos a

Boca do Inferno, que deixou o mago impressionado: "I wish the West

coast of Scotland could see it" 84. É provável que o poeta lhe tenha

contado sobre a sua afeição àquele local tradicional de suicídios. Em
9 de Outubro de 1929, Pessoa escrevera a Ofélia Queirós:

"Preciso cada vez mais de ir para Cascais — Boca do

Inferno mas com dentes, cabeça para baixo, e fim, e pronto,
e não há mais Ibis nenhum. E assim é que era para esse

animal ave esfregar a fisionomia esquisita no chão [...]".
85

A ideia é, portanto, pessoana. Desta vez Crowley limitou-se a ser

personagem de ficção, tendo Pessoa não só criado a história mas

também actuado publicamente na sua divulgação, caso único em toda

a sua vida. Talvez fosse a este desempenho que chamou a "quarta
dimensão". Por outro lado, este acto de magia pessoana tinha de

produzir algo imbatível, provavelmente o "mistério perfeito", à seme

lhança do crime perfeito, aquele que não se consegue deslindar.

Assim, F. P. usa a lógica, a dedução e a contra-argumentação para ir

adensando o enredo, construindo uma charada e impossibilitando a

solução. Trata-se de um jogo mental, cuja estrutura é idêntica a

O Banqueiro Anarquista e aos casos policiários do detective Quares
ma 86.

O segundo capítulo aparece a 28 de Setembro no Diário de

Notícias. Conta-se que F. Gomes foi à Polícia e duvida-se de que

Crowley tenha saído do país no dia 23, suspeitando-se do seu "dedo

maquiavélico". Nada se sabe de Hanni. Menciona-se a declaração de

F. P., chamado à polícia para traduzir a carta, cujo texto se transcreve.

Ele confirma que conhecera o mago através de "correspondência
literária", que este viera a Portugal por "motivos de saúde"e que só

tinha estado com ele e Ms. Jaeger nos dias 7 e 9. No dia 18 Crowley

procurou-o"muito preocupado", pois ela tinha desaparecido após um

"ataque histérico" e tinha "tendência para o suicídio". Pessoa tinha

participado à polícia, sem resultados. Entre 18 e 23 encontrou-se com

o mago "uma ou mais vezes por dia", tendo este então decidido passar

alguns dias em Sintra. O toque final vem da quase certeza de o ter visto

83
in BELÉM. op. cit, pp. 16-17.

84
O diário só foi publicado na década de 80, sob o títuloMagicai Record ofthe Beast

666. Antes disso, apenas John Symonds Unha acesso a ele e utilizou-o para escrever a

sua obra The Great Beast. de 1951. As citações constam da edição London, Granada,

1971, e a referente a esta nota encontra-se na página 420.
85
in Cartas de Amor de Fernando Pessoa, Lx., Ática, 1978, p. 157. Recorde-se a

candidatura falhada ao cargo de conservador-bibliotecário
doMuseu-Biblioteca Conde de

Castro Guimarães em Cascais.

86
V. O BanqueiroAnarquista e outros contos de raciocínio

de Fernando Pessoa Lx.,

ed. Lux, 1964.
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ao longe na Baixa lisboeta, no dia 24 — se estava vivo e em Lisboa,

como podia ter passado a fronteira a 23 ou ter-se suicidado? Ou tinha

saído e regressado incógnito ou alguém passara a fronteira com o seu

passaporte.
O terceiro capítulo é o mais extenso. Aparece no Notícias Ilustrado

de 5 de Outubro (pp. 9, 10 e 16) sob o título "O Mistério da Boca do

Inferno"87. Primeiro que tudo, já é assinado por Ferreira Gomes, que
continua a desempenhar o papel do neutral repórter que não conhecia

Crowley; depois, escreve um longo preâmbulo em que ataca os

provincianos lisboetas, "que não sabem raciocinar", pois "não se trata

de uma blague" mas de "um acontecimento misterioso para o qual
nunca há explicação". No epílogo dirá que

"

a carta não é falsa", por
mais que "a fauna prolixa dos cafés" assim o entenda. Se nos

lembrarmos do Pessoa das "Crónicas da Vida que Passa" e do

"Preconceito da Ordem", aqui temos o mesmo irreverente e provocador
num exercício de agitação intelectual com o intuito de abanar a

adormecida sociedade lisboeta, à qual A. C. dedicou um belo epigrama:
"God once tried to wake Lisbon with an earthquake; he gave it up as

a bad job" 88.

F. G. resume a sua investigação, onde já aparece que Ms. Jaeger
tinha estado no Hotel de 1'Europe até dia 19. Vem depois uma pequena
biografia de Crowley, cuja "produção literária é enorme e inconfun

dível", e não obstante "os ataques jornalísticos", os"factos nunca

foram bem conhecidos" mas"não são bem característicos de um

degenerado". A postura oficial de F. Gomes e de Pessoa em relação ao

mago é que ele é um mistério, não é um bruxo nem um criminoso. No

entanto, jogam com o facto de ser a má reputação que dá verosimi

lhança, ergo credibilidade, à história.

Segue-se a transcrição do depoimento de F. P. à Polícia. Reconhe
ceu a letra e disse "ter visto a cigarreira nas mãos de" Crowley.
Propositadamente, ele não diz que a cigarreira era do mago. Jorge de

Sena assegura que a cigarreira egípcia pertencia ao cunhado do poeta,
coronel Caetano Dias, segundo informação do próprio; "era, porém,
suficientemente oriental para poder pertencer a um mago tão

celebradamente íntimo dos mais recônditos orientes" 89. Para além da

ideia e do cenário, Pessoa também forneceu os adereços.

Prosseguindo na declaração, Crowley ter-lhe-á dito que Hanni

estava convencida "de estar sendo perseguida por um mago negro
chamado Yorke". Trata-se de Gerald Yorke, grande amigo de Crowley,
mas com quem teve sempre uma relação conflituosa, pois não o

reconhecia como profeta. O espólio do mago encontra-se na Yorke

Collection do Warburg Institute da Universidade de Londres. Gerald

Yorke foi durante muitos anos o representante do Dalai Lama no

Ocidente. Era budista, não era um mago negro. Nesta altura Crowley

87

Gaspar Simões estabelece uma analogia entre este mistério da geração do Orpheu
e o "Mistério da Estrada de Sintra" da geração de 70. V. op. cit, p. 272.

88
in SYMONDS, op. cit., p. 419.

89
in "Pessoa e a Besta", op. cit.. pp. 171-175; p. 173.
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acusava-o de ter contribuído para o afastamento da sua segunda
mulher, Maria Teresa de Miramar. Mais do que uma alucinação de

Hanni, tal calúnia cheira a vingança de Crowley.
A Polícia descobriu que ela saíra do país de barco, no dia 20, em

direcção à Alemanha. Dizem também que afinal ela era americana,

pois fora pedir auxílio monetário ao Consulado Americano, facto de

que ele "duvida" pois tinha visto que "o passaporte dela era alemão".

O mago despediu-se dele às "10 horas e meia do dia 23", dizendo que

ia para Sintra. "Nunca mais lhe falei. Quero crer que ainda o vi [...] ou

o seu fantasma" duas vezes no dia 24. Mistificação? Talvez, "se não

fosse uma circunstancia contida na carta". Aparece então a carta

decifrada (V. Estampa 2). "Explico até onde compreendo", ou melhor,

explica até onde lhe interessa explicar. Tentemos acrescentar o que

Pessoa ocultou:

"An 14 é sem dúvida o ano presente, na cronologia

especial adoptada por Crowley, e cuja origem desconheço".

Certamente, embora o ano não seja 14, como se convencionou,

mas 14, o 4.2 ano no grau de Ipsissimus, assumido por Crowley

quando se tornou chefe mundial da O.T.O., no seu 50. 2 aniversário.

O I não é x. Dois exemplos: An Ixii (Março de 1938); An Ixiii (Setembro

de 1939). Acrescente-se que o 4 árabe era um dos algarismos usados

pelo mago em vez da numeração romana, provavelmente por motivos

herméticos.

"L.G.P. não sei o que é, mas, pela colocação na carta,

deve ser o nome místico de Miss Jaeger, ou as iniciais dele".

"Hjsos! também não sei o que é, mas também pela
colocação, suponho ser uma palavra mágica, entendida só

pelos dois".

Se olharmos com atenção para o que Crowley escreveu, vemos que
o símbolo parecido com um H se destaca do resto e que esse resto não

é um j mas um ! invertido, como se usa na escrita em castelhano. Ele

sabia castelhano, não sabia português, daí escrever "Infierno", o que
demonstra que Pessoa não corrigiu a carta. A aparência é de ser uma

invocação mágica e não apenas uma palavra. "H! (invertido) sos!" —

o conhecido pedido de ajuda ("save our souls") a uma entidade

representada por H. Se se tratar de um H do alfabeto copta, como

parece, equivale a Júpiter, o pai dos deuses. O pedido seria "God help
me! "ou "God help us!"/"God save our souls!", com a particularidade
de ter o mesmo significado quando lida ao espelho: "!invertido sos! H"

= "Help me/us! God"/"Save our souls! God". Tudo muito crowleyano!

'Tu Li Yu sei o que é, por C. uma vez me ter falado nisso:

é o nome de um sábio chinês, que viveu uns três mil anos

antes de Cristo e de quem C. dizia ser a encarnação

presente".

Nesta altura C. encontrava-se em retiro taoísta, imitando a

vivência de Lao Tzé com a sua discípula. Preparava a tradução do Livro
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da Pureza do sábio Suen Ko, que saiu em 1939, assinado por Ku

Yuen 90. De Tu Li Yu os biógrafos de C. não encontraram rastro, nem

como heterónimo nem como reencarnação (Eliphas Lévi e Cagliostro
fazem parte desta lista) e, por isso, Symonds afirma tratar-se da

transcrição achinesada de "too-dlee-oo", uma forma comum de dizer

"adeusinho" em inglês91. Falta saber o que significa Tu Li Yu em

chinês, se é que significa alguma coisa.

"E agora o ponto importante: A data é Sol em Balança.
Ora o Sol entrou no signo de Balança às 18 horas e 36

minutos do dia 23 de Setembro [...] Essa carta foi portanto
escrita entre essa hora do dia 23 e a hora em que foi

encontrada. Data falsa? Não. [...] O que nenhum astrólogo,
por motivos que não é lícito revelar, ousaria fazer, é falsear
uma data escrita em sinais dos astros, [o itálico consta do

texto] [...] Sobre o facto de C. assinar a carta, não com o

próprio nome, nem com nenhum dos seus nomes ocultos e

maçónicos, mas com o nome representativo do que conside

ra a sua primeira reencarnação representativa, ou o seu

primeiro ser essencial, também haveria algumas observa

ções a fazer, e de algum modo viriam para o caso. O que aí

está, porém, já basta".

"Elementar!", diria Sherlock Holmes... Estão lá todos os elemen

tos. A data está certa, embora Crowley tenha abandonado o país a 23,

porque quem assina a carta é Tu Li Yu. A insistência na ideia de que

pode ter visto "o seu fantasma" a 24, e a repetição da palavra
"representativo" apontam para o alibi de C. e o núcleo da trama — é

o "representante" de C, Tu Li Yu, quem ficou em Lisboa e se suicidou

na Boca do Inferno.

Através de um poema escrito em 15 de Outubro, o poeta transmite

as tais "observações" que não vinham ao caso no artigo de jornal
—

a filosofia taoísta está subjacente a "O Último Sortilégio". O poema

refere alguém que percorreu todos os caminhos da magia e sabe já não

possuir os poderes de outrora. Resta-lhe o derradeiro encantamento

—

perder o seu ser essencial no NADA para poder reviver no TODO.

O Tao é o absoluto, ao mesmo tempo tudo e o contrário de tudo, o ser

e o não-ser, não se podendo explicar, descrever, exprimir ou com

preender, apenas sentir e aprender 92. Em 1930, o caminho do Tao era

a escolha de Crowley.
O artigo termina com as perguntas que a lógica impõe e a

mensagem que quer transmitir aos leitores
— eles nunca vão saber o

que se passou:

"Mais um mistério a juntar aos muitos que sempre

rodearam A. C. O tempo se encarregará de dar resposta. E

90
V. Liber xxi. King, Kang. Khing. the classic ofpurity.

91
in SYMONDS, op. cit. nota p. 422.

92
V. RAWSON, P.; LAGEZA, L. Tao. La philosophie chinoise du temps et du

changement Paris, Seuil, 1973.
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se não a der, é que mais um segredo foi para sempre
— e para

quasi todos
—

tragado pela noite intérmina, na Névoa do

Universo".

Pelo diário de C, sabemos da instabilidade emocional e psíquica
de Hanni. Na noite de 16, farta de magia, provocou uma valente

discussão, de tal forma que o director do Hotel Paris os expulsou.
Foram para o Hotel Miramar, e na manhã seguinte Hanni saiu à

socapa. Foi ao Consulado Americano, onde o cônsul a aconselhou a

regressar a casa. Entretanto, A. C. aguardou todo o dia pelo seu

regresso. No dia 18 foi pedir ajuda a Pessoa. No dia seguinte à noite

encontrou Hanni em Lisboa, mas não conseguiu dissuadi-la de partir
no dia 20. Nesse dia esteve em Sintra, e a 21 passeou de novo junto
à Boca do Inferno, onde terá tido uma ideia: "I decide to do a suicide

stunt to annoy Hanni. Arrange details with Pessoa".
93

No dia 22

recebeu um telegrama de Hanni, onde se provava que ela continuava

a amá-lo. No dia seguinte partiu de comboio para a Alemanha, para

se encontrar com ela.

Também aqui há problemas com as datas: Symonds diz que

Crowley festejou o equinócio a 21 (!?). Outra coisa que não se entende

é por que razão manteve ele a pantomima se já estaria com Hanni na

altura em que ela soubesse da notícia. Tem de haver outros motivos,

que passam pelo pacto com Pessoa, fosse ele qual fosse. É lamentável

que os estudiosos do mago ignorem paulatinamente F. P, tanto em

relação a este caso quanto ao horóscopo oficial, que permanece

errado.

O quarto e derradeiro capítulo surgiu no jornal Girassol de 16 de

Dezembro (p. 6), sob o título "A. C. foi assassinado?", escassos dias

depois de Crowley reaparecer com Hanni na inauguração das Galerias

Porza, em Berlim. O interesse é apenas nacional, visto que no

estrangeiro já se sabia que A. C. estava na Alemanha. Em consequên
cia, o artigo serve quase só para dar conta da repercussão internacio

nal do caso e para F. P. se desresponsabilizar do assunto, perpetuando
o mistério: já não pensa nada, não sabe nada, nem conclui nada;

afinal, ele até pode ter sido manipulado.
Na introdução aponta-se para a hipótese de um ajuste de contas

entre espiões. Ferreira Gomes deu uma entrevista sobre o assunto à

revista parisiense Detective de 30 de Outubro. A seguir soube que a

polícia francesa se interessou pelo caso e que a congénere inglesa
"estava convencida que C. tinha sido assassinado". O artigo prossegue
com uma entrevista a F. P. "Não há notícias dele", afirma, "nem o

secretário", "nem os amigos [...] quando me escrevem", nem Miss

Jaeger "que já me escreveu duas vezes da Alemanha" e "chama

bandido a Crowley". Resta saber se esta correspondência existiu, do

que eu duvido.

Pessoa admite "falhas lógicas no argumento que me serviu para
essa conclusão [o suicídio]", diz que o mago "pode ter-me mentido",

in SYMONDS, op. cit. p. 422.
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mantém que o viu no dia 24 e que ele lhe "ocultou o regresso de Miss

Jaeger", pois tinha vindo a saber que foram ambos ao Consulado
Americano. Segundo o diário de C, não só ele não o fez como ficou

furioso por ela o ter feito.

Quanto à polícia inglesa, o poeta assegura que presenciara a vinda
a Lisboa de dois investigadores, um particular e outro oficial, e que
ficou "perplexo" ao saber que o mago tinha ligações à imprensa que
ele desconhecia. Quanto ao homicídio, também tem dúvidas por causa

da carta de suicídio, "é ser boa vítima demais..." O enredo para que

aponta implicaria uma operação "cortina de fumo", que teria saído mal
ao agente secreto Crowley.

Pessoa termina a entrevista lendo um artigo do Oxford Mail de 15

de Outubro. Nele se dava conta de que um médium teria contactado

o espírito de Crowley e que ele "tinha sido empurrado dos rochedos

abaixo por um agente da Igreja Católica Romana". O anticristianismo

seria o móbil do crime, e a diabólica figura teria sido engolida
literalmente pela Boca do Inferno.

Durante o mês de Outubro, vários jornais ingleses, inclusive The

Times, especularam à volta de todas as interrogações que o caso

suscitava. Quando se soube que Aleister e Hanni estavam juntos
novamente começou a procura de explicações. O sorriso de Fernando

Pessoa quando lê o artigo do jornal inglês revela satisfação pelos
objectivos alcançados, dado que a sua história de ficção tinha ganho
autonomia, devido à divulgação na imprensa e à imaginação dos

homens. Só a ironia explica que em carta de 6 de Dezembro a João

Gaspar Simões, ele mantenha que "Mestre Therion desapareceu, não
se sabendo se se suicidou [...], se simplesmente se escondeu [...], se

foi assassinado". Tal como ele quis, a obra mantém o final em aberto,

admitindo várias hipóteses de explicação.

Alguns anos mais tarde, o único espectador e participante privi

legiado deste "mistério perfeito", Augusto Ferreira Gomes, dedicava o

poema "Canção Absurda", a St [sic] Edward Aleister Crowley:

Eu ponho o fim no começo

Para melhor explicar...
Onde é que está a verdade

— P'lo menos a que exponho
—

E onde é que a realidade

Se mistura com o sonho?

Deus fez as coisas em fumo

E misturou -se lá dentro!

É ele que é o centro

De tudo a que deu seu rumo!

Mas o rumo é a vertigem

Sempre em plena confusão,
Desde o fim até à origem!
Eu ponho fim no começo

Para melhor explicar...
94

94
in Mensagem Manifesto de uma geração. n.s 2. Junho de 1938, p. 8.
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4. Explicações.

4.1. Hipótese Publicidade.

A procura de publicidade é a explicação mais evidente. A feroz

campanha da imprensa afastava o público das obras de Crowley. Os

títulos jornalísticos incluíam: "Complete Exposure ofthe Drug Fiend",
'The King of Depravity", 'The Wickedest Man in the World", "A Man

We'd Like to Hang" e 'The Human Beast Retums". A Mandrake Press

depressa iria à falência. Morto o autor, a procura dispararia. Noutro

vértice, os seus quadros seriam valorizados quando os pusesse à

venda em Berlim.

O mago precisava de renascer. Foi assim que o seu editor,

Stephensen, e o seu secretário, Regardie, deitaram mãos à tarefa de

o reabilitar em The Legend ofAleister Crowley. Por outro lado, depois
de sempre se ter recusado a dar importância às invenções da impren
sa, por fim tinha processado o director do Sunday Express, Lord

Beaverbrook, por difamação 95. Entre 1929 e 1935, o contra-ataque de

Crowley levou numerosos editores e jornalistas ao banco dos réus.

Infelizmente, perdeu todos os processos e, para não pagar as custas

dos mesmos, teve de declarar-se falido. Nunca desistiu de lutar: "I

shall continue to protest my innocence as long as I have a hole in my
bottom" 96. Raoul Loveday morrera de difteria, e ele nuncamatara, nem

torturara, nem roubara ninguém. De facto, nunca foi indiciado pela
justiça, muito menos julgado.

Segundo a "hipótese publicidade", tudo não terá passado de uma

farsa. Alessandro DeUAria deu especial apreço a esta visão na obra O

Mocho e o Mago97, o primeiro trabalho de ficção dedicado ao encontro

entre Crowley e Pessoa. Aqui o mago e a sua assistente são uma dupla
de aldrabões arruinados, vivendo de expedientes. O escândalo noctur

no no hotel e o desaparecimento de A. C. teriam servido para não pagar
as contas, e a queixa de Hanni no Consulado Americano para arranjar
dinheiro para a viagem. Convém lembrar o snobismo de Crowley, um
fruto do seu gosto pela pose teatral, que o levava a fazer-se passar por
aristocrata (em Portugal foi apenas Sir), seguindo à risca a recomen

dação publicitária de OscarWilde: 'The only way in which one can live

in the memory of the comercial classes is by not paying one's bills"98.
A circunstância mais interessante deste "folhetim em cinco episó

dios" ocorre quando DeUAria sugere que o inacabado conto pessoano
Czarkresko poderá ter sido inspirado num espectáculo de prestidigi
tação com que o famoso par de charlatães pagou uma das contas de

hotel. Efectivamente, existe uma grande parecença entre o Professor
Tremoulet e M.IÍe Schultz e o duo em causa99.

95
V. MUDD, N., An Open Letter to Lord Beaverbrook.

96 Citado por WILSON, op. cit. nota 44.
97
V. O Mocho e o Mago. Lx.. Afrontamento. 1993.

98
in SUSTER, op. cit, p. 86.

99 Este conto é considerado "terrífico" por Leonor Machado de Sousa, que o publicou
inOhorror na literaturaportuguesa, Lx., I.C.A.L.P., 1979, pp. 108-112. Para as influências
de Edgar Allen Poe na produção pessoana, V. mesma autora, Fernando Pessoa e a

literatura de ficção. Lx.. Novaera, 1978.
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E o nosso poeta? Que ganharia ele em ajudar a tais artimanhas?
Teresa Rita Lopes lembra que, em 1925, Pessoa tinha um projecto para
divulgar o país no estrangeiro:

"cuidava sobretudo de exportar a nossa cultura, de dá-
-la a conhecer para lutar contra a nossa descaracterização
europeia".

10°

Para o português à inglesa que o poeta era, que sempre leu,
escreveu e tentou publicar as suas obras em Inglaterra, Crowley
poderia ser um importante contacto editorial. DeUAria edita vários

manuscritos que parecem provar a intenção do poeta de escrever uma
obra chamada The Mouth ofHell, em 1931, e inclusive um rascunho

de uma carta em inglês, datada de 15 de Outubro de 1935, onde se

dirige a um tal "Lhi", a quem diz ter enviado um "alcoholic or

postalcoholic põem... unfit for publication" 101. A suposta narrativa

nunca foi acabada, talvez porque Pessoa quisesse ser fiel ao seu

projecto inicial de manter o público em suspenso, mas o enigmático
"Lhi" pode muito bem ser Aleister Crowley.

4.2. Hipótese Espionagem.

Uma manobra de espionagem pode ter estado subjacente às

estranhas atitudes de Crowley em Portugal. Quando começou a ter

ameaças de expulsão de França, revelou à imprensa que tinha feito

contra-espionagem para os ingleses e os americanos durante a

Grande Guerra. Os franceses desprezaram tal heroísmo e deram-lhe

ordem de saída. Já em Inglaterra, em Fevereiro de 1930, ocorreu um

episódio inquietante. Convidado pela Universidade de Oxford a profe
rir uma palestra sobre Gil de Rais 102, encontrou a polícia à saída do

comboio e teve de voltar para trás, sem poder fazer a conferência 103.

Os inspectores que o esperavam eram da Scotland Yard, e daí em

diante Crowley passou a fazer parte do muito exclusivo Special
Branch, segundo atestam documentos encontrados após a sua morte.

Da mesma forma, costumava almoçar no Royal Navy Club com oficiais

100
in "Prefácio", in Fernando Pessoa Lisboa: O que o turista deve ver, Lx. , Horizonte,

1992, pp. 5-16; p. 9.
101
in DELL'ÁRIA. op. cit. p. 92. Os referidos documentos encontram-se

in pp. 86-92.

102
Gil de Rais foi Marechal de França durante as campanhas de Joana d'Arc.

Transtornado com a morte da santa e a derrota dos seus exércitos isolou-se nos seus

domínios, onde cometeu crimes hediondos contra várias centenas de crianças. Descober

to passados nove anos, foi julgado por bruxaria e queimado vivo. O caso chocou o pais.

e muitos concluíram que ele tinha simplesmente enlouquecido. Em data recente, o

escritor Michel Toumier elaborou um romance baseado na hipótese de Gil ter amado

Joana de tal forma que resolveu dedicar-se à prática do Mal para vingar o seu suplício.

V. TOURNIER, M., Gilles & Jeanne. Lx.. D. Quixote, 1987. Trata-se de uma inversão da

lenda de S. Cipriano, que terá deixado a feitiçaria por amor a uma cristã, Sta. Justina,

tendo sido martirizados juntos.
103

V. The Banned Lecture — Gilles de Rais — to have been delivered before the

O.U.P.S.
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da Naval Intelligence. Também consta que alguém em segredo lhe

pagava as dívidas.

Tal como Casanova e Cagliostro, Crowley foi uma das personagens
notórias cujos obscuros "bons ofícios" não eram tão bem remunerados

quanto a espionagem 104. Os Serviços Secretos não o tinham em

grande conta e apenas o usavam para manobras de diversão, como

agente duplo:

"Agente bastante desajeitado, sempre com falta de di

nheiro, de uma moralidade corrupta. A só utilizar tomando

grandes precauções".
105

Com a chegada de Hitler ao poder, e conhecendo-se o seu

interesse pelo oculto, era altura de aproveitar as idas frequentes do

mago à Alemanha, onde estava a sede da O.T.O. Entre 1925 e 1936,

manteve residência em Berlim. Alguns estudiosos afirmam que che

gou a ser conselheiro secreto do Fúhrer e que esteve por detrás da

estranha fuga de Hess para Inglaterra 106. Ao certo sabe-se que Hitler

leu The Book of the Law e resolveu segui-lo à letra. Crowley nunca

conseguiu interpretar a maioria dos versículos, e sempre desconfiou

das interpretações de outrem. Os seus detractores acusam-no de ter

instigado à guerra, na medida em que o regente do novo Aeon, o deus

Horus, é uma divindade conquistadora e ligada ao fogo. Nas suas
cartas avisara os confrades da O.T.O. que os nazis tinham mergulhado
na magia negra e declarara estar farto de os aturar. Em 1936 os

desentendimentos com o poder eram visíveis e as sociedades secretas

foram proibidas no Reich 107.

Segundo a "hipótese espionagem", a passagem por Lisboa foi um

engodo, uma operação de contra-espionagem destinada a abrir ao

mago as portas do poder alemão. Na carta que escreve à sua mulher
no dia 20 de Setembro, A. C. aconselha-a a divorciar-se, com uma

ressalva:

"It will be no good asking for alimony because we are ali
in the soup together with the Rt Hon Lord Beaverbrook and

the British Empire".
108

A frase tem duas interpretações: ele encontra-se pendente do

processo contra o Sunday Express para ter dinheiro, mas também do

Estado Britânico, o que implica um laço sigiloso com o poder; ou está

dependente da conjugação dos dois, i.e., a terrível campanhajornalística
seria um logro para os alemães se convencerem de que ele tinha todas

as razões do mundo para trair o seu país.

104
V. COELHO. A., "Aleister Crowley, Taumaturgo e Espião" in Espionagem Os

Segredos da Grande Guerra, Lx... Clássica, 1930.
105

in HEMMERT; ROUDENE, op. cit., p. 215.
106

V. GALLI, G. Hitler e o Nazismo Mágico, Lx. Ed. 70, 1989.
107 V. SUSTER. G., Hitler and the Age ofHorus, Maine, Samuel Weiser, 1986.
108

in SYMONDS, op. cit, p. 421.
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Acima vimos que o último capítulo da criação pessoana aponta
para esta hipótese, citando os testemunhos dos amigos e da amante

de nada saberem do seu paradeiro —

o mago estaria escondido em

parte incerta a desempenhar a missão que lhe tinha sido confiada.

Outro pormenor interessante é que o Director da Polícia de Paris

estava hospedado no Estoril no início de Setembro, onde foi visto na

companhia de autoridades policiais portuguesas 109, facto que pode
indicar uma vigilância ou perseguição a nível internacional. Octávio

Paz estava convencido disso, conforme consta em Ignoto a se stesso
de 1961:

"un bel giorno Pessoa se vede coinvolto in un imbróglio
ordito dalla polizia contra il mago".

no

Marco Pasi estabelece afinidades políticas entre A. C. e F. P. no

respeitante à simpatia pelo fascismo. Nesse caso, o poeta teria ajudado
o mago a passar-se para o lado dos alemães. A atitude de ambos é a

melhor garantia de que tal não foi verdade. Se Pessoa auxiliou Crowley
neste contexto, só pode ter sido para ajudar os ingleses. Ambos

detestavam os políticos na generalidade e os ditadores de modo

especial. Qualquer regime totalitário chocava frontalmente com as

suas vidas, pautadas pelo individualismo e pela liberdade. Pasi baseia
a sua convicção tanto nas supramencionadas ligações secretas ao

nazismo do mago quanto em O Interregno
—

Defesa e justificação da
ditadura militar em Portugal de Pessoa, não levando em consideração

que, neste último caso, o texto escrito no início de 1928 era sobretudo

uma reacção a quente ao fim dos desmandos da l.a República.
Quando Salazar chegou ao poder, Pessoa publicou vários poemas

antisalazaristas, manifestou-se abertamente contra a proibição da

Maçonaria e, como protesto, recusou-se a receber o prémio do

Secretariado de Propaganda Nacional atribuído aMensagem. Por tudo

isto foi violentamente criticado na imprensa. Na "Nota Biográfica"
repudia O Interregno, considera-o "não existente" e assume ser

"conservador de estilo inglês [...] absolutamente anti-reaccionário" "'.

Quanto a Crowley, começou por ser expulso de Itália pelos
fascistas, que viam nele um elemento desestabilizador. A partir dos

anos 30 deixou de se ver como o high tory da juventude e passou a

identificar-se politicamente com o republicanismo americano. Quan
do começou a 2.- guerra, juntamente com escritos exaltando a

coragem da pátria, apoiou em especial Churchill, aconselhando-lhe a

adopção de dois símbolos gestuais mágicos: O V da vitória, o oposto
da cruz suástica, e o polegar erguido, o.k., a vitória fálica. De tal forma

se tornaram populares que passaram a ser frequentemente usados em

todas as competições, sejam políticas, militares ou desportivas. Com

70 anos, o "old man" fanfarronava, a quem o queria ouvir, que a

Inglaterra lhe devia a vitória sobre os nazis. Permanece o facto de que

Churchill lhe deu ouvidos, vá-se lá saber porquê...

109
in DELUARIA. op. cit. p. 91.

110
Citado por PASI, in BELÉM, op. cit, p. 64.

111
V. nota 80.
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4.3. Hipótese Iniciação.

Interesses iniciáticos de vária ordem permanecem escondidos

neste encontro. Desde 1925 que Crowley estava empenhado em

recrutar discípulos e em abrir Lojas da O.T.O. por todo o mundo.

Quando é contactado por Pessoa, imediatamente se lhe dirige como

"Frater", ao que o poeta responde da mesma maneira. Este sabia que
o mago era dirigente mundial de uma Ordem templária, mas o outro

não podia inferirmais do que o interesse pelo oculto da parte do poeta,
de quem nada sabia. Pessoa estava consciente da genialidade de

Crowley, enquanto este teve de o conhecer para constatar o génio do

poeta, dado que nunca pôde ler as obras em português.

Angel Crespo defende a teoria de que Pessoa teria procurado

Crowley para desenvolver a sua auto-iniciação 112. Dificilmente as

suas características se coadunavam com a integração na O.T.O., mas

o mago ignorava isso. Na carta de 22 de Dezembro, A. C. incluiu uma

adenda que F. P. agradecerá na carta de 6 de Janeiro. Na carta de 14

de Janeiro, Crowley refere uma "message" (sublinhando que não é um

"warning") que precisa de ser esclarecida quando se encontrarem n3.

Até à data ninguém encontrou a adenda nem conseguiu identificar a

mensagem. No entanto, há dois assuntos que podem estar relaciona

dos com este enigma. Algum tempo depois, o mago escreveu no seu

diário:

"I was obliged to leave immediately for Lisbon in order

to establish there a headquarter for the Order under Don

[sic] Fernando Pessoa".
"4

Pasi não acredita que ele tenha conseguido. Eu também não, mas

reconheço ser essa a intenção dele. Por outro lado, Pessoa terminou

o seu segundo namoro com Ofélia em 1 1 de Janeiro. Tudo indica que
"a obediência a Mestres que não permitem nem perdoam" U5, já
anteriormente responsável pelo fim do primeiro namoro, levava mais

uma vez a melhor sobre o amor. Fernando seguia o caminho da

iniciação. Daqui se conclui haver uma visível conjugação de interes

ses
—

o templarismo.
Há uma aparente contradição, apenas aparente, como todas as

contradições pessoanas, entre a carta a Adolfo Casais Monteiro, "não

pertenço a Ordem Iniciática nenhuma (...) simplesmente (...) me foi

permitido folhear os Rituais dos três primeiros graus" 116, e a "Nota

Biográfica", "Posição Iniciática: Iniciado, por comunicação directa de

Mestre a discípulo, nos três graus menores da (aparentemente extinta)

112
in A Vida Plural de Fernando Pessoa, Lx., Bertrand, 1988, p. 365.

113 in BELÉM, op. cit.. pp. 13-15.
114 Citado por PASI. in BELÉM, op. cit.. p. 63.
1,5

Carta de 29 de Novembro de 1920, in Cartas de Amor.... p. 131.
1,6 Carta de 13 de Janeiro de 1935, in MONTEIRO, Adolfo Casais. A Poesia de

Fernando Pessoa, Lx., I.N., 1985, p. 201.
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Ordem Templária de Portugal" U7. Num texto escrito depois da carta
e antes da nota ele esclarece:

"Não podia legitimamente dizer que não tinha iniciação
(...) insinuei que a tinha, quando falei de uma 'preparação
especial' (...) Só posso pois dizer que pertenço à Ordem

Templária de Portugal. Posso dizer, e digo, que sou templário
português. Digo-o devidamente autorizado. E, dito, fica

dito". "8

Tudo aponta para a teoria de Crespo, visto que se trata de auto-

-iniciação com a intervenção de um Mestre, e esse pode ter sido

Crowley. Mas há outra possibilidade. Pessoa diz que a Ordem Templária
está "aparentemente extinta", ou seja, que os templários existiam em

Portugal em situação de "dormência". Assim, o projecto do poeta

poderia ser reactivar a Ordem. Victor Belém considera que a Quinta
da Regaleira, em Sintra, era um Templo Maçónico-Templário e a sede

da O.T.P. É possível que tenha razão.
Trata-se do conhecido Palácio Milhões, que possui uma surpreen

dente estrutura simbólica 119. Destaco apenas os três grandes núcleos:
o poço com escadas em caracol, cujo fundo ostenta uma enorme

estrela maçónica e dá acesso a várias galerias que conduzem à

superfície em diferentes pontos da propriedade; a capela com cruzes

templárias, dedicada ao culto do Espírito Santo, uma crença cara ao

templarismo; e a mansão em que se conjugam ambas as simbologias.
Não é difícil concluir que se trata de um percurso de iniciação.
O empreendimento datado do início do século foi supervisionado ao

pormenor pelo dono, Carvalho Monteiro, indubitavelmente um ini

ciado. Em 1930 pertencia ao filho, que poderá ter herdado a vocação

hermética do pai, pois suspeita-se que a Regaleira tenha sido um

templo iniciático durante as suas vidas. No presente ano, a Câmara

Municipal de Sintra adquiriu a quinta, prometendo abri-la ao público
o mais depressa possível.

Ninguém sabe por onde andou Crowley nas várias visitas que fez

a Sintra, nem quem era o "amigo" com quem jogava xadrez. Ele nada

diz no seu diário. O único contacto que aqui Unha era Pessoa e foi ele

quem lhe apresentou Ferreira Gomes e Raul Leal e, obviamente, o

"amigo" de Sintra. Seria Carvalho Monteiro? Terá havido uma reunião

para reactivar a Ordem? Ou foi apenas conhecer a quinta e os

confrades portugueses? Independentemente da resposta, Crowley não

instalou a O.T.O em Portugal, até porque a essência do templarismo

português é de tradição cristã.

Para o que nos interessa, a lei do arcano foi cumprida. Talvez

nunca se saiba se foi um Mestre português ou se foi o inglês quem

aprovou o grau iniciático de Pessoa, a respeito do qual também há

1,7
V. nota 80.

1,8
in Doe. 129-76 a 78 do Espólio de Pessoa, in BELÉM, op. cit.. p. 85.

119
V. ANES, José, "Digressão Hermética por uma Mansão Filosofal Portuguesa", in

Vária Escrita. Sintra n." 1, 1994, pp. 89-112.
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contradições. O poeta escreveu numerosos estudos sobre matérias

iniciáticas. Em muitos deles nota-se a influência dos ensinamentos de

Crowley, como no caso da definição da escala iniciática ideal. Recorde-

-se que a Astrum Argenteum tinha uma Ordem Externa, constituída

por 1 1 graus e 13 situações, e uma Ordem Interna, constituída pelos
6 graus superiores da outra. Pessoa chama àquela Ordem Interna e a

esta Segunda Ordem. Ao afirmar possuir os três graus menores, não

diz de que Ordem. Na primeira corresponde a Neófito, o qualificativo
com que tantas vezes se definiu, mas que pode ter sido usado como

sinónimo de aprendiz. Na segunda corresponde a Adeptus Exemptus,
o grau que precede o de Magister Templi:

"quando se encontra preparado para se libertar da

reencarnação, o que acontece (uma vez passado o Abismo)

(...) se for capaz disso [sublinhado nosso]".
120

Trata-se da temida travessia do Abismo, que torna o iniciado

perfeito ou monstruoso, conforme o seu nível de desenvolvimento

interior:

"Perfection includes the idea of balance (...) to cross the

Abyss is a permanent and fundammental revolution in

the whole of one's being (...) Much more upon the brink

of the Abyss, if there be a missing or redundant even one

atom, the entire monstrous, the portentious mass must

tend to move with irresistible impact in such direction as to

restore the equilibrium".
121

Quando se passa o Abismo, destroem-se todas as formas de ego

(mesmo a primeira encarnação) e renasce-se unido ao Todo (renúncia

à dualidade —

a díade do Abismo, representada por Virgem e Escor

pião) em perfeito equilíbrio (através de Balança, que une a díade). O

equinócio do Outono é o melhor símbolo desta passagem: ponto de

perfeito equilíbrio entre as trevas e a luz, entrada do signo de Balança,
início da noite outonal, quando as trevas se vão sobrepondo à luz, tal

como o Adepto precisa de morrer para o Mestre nascer.

Israel Regardie escreve em The Eye in the Triangle, que todos os

problemas de Crowley provinham do facto de a sua travessia do

Abismo não ter sido perfeita. Por outro lado, se o terceiro grau da

O.T.P. é o de Adeptus Exemptus, e assim pensa a maioria dos

especialistas, Pessoa encontrava-se à beira do Abismo.

Segundo a "hipótese iniciação", no dia do equinócio houve um

ritual mágico. O ser essencial de Crowley, Tu Li Yu, mergulhou no

abismo oceânico do país do Ocidente, o "Sidh" dos celtas da Finisterra,

ponto cardeal que recusavam, pois para eles era o além, a terra dos

120
in Doe. 54A-47/50 do Espólio de Pessoa, publicado por CENTENO, Y., in "Duas

Afoías Inéditas de Fernando Pessoa", in Actas do Colóquio Les Templiers, Le Saint-Espritt
etL'Aged'Or, Tomar, 1985, pp. 27-31: p. 31.
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in CROWLEY, Magick without tears, p. 112.
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deuses e o paraíso das almas, "el Más Allá" 122. Amensagem que deixou

para Hanni (L.G.P.) demonstra que se trata de um suicídio alquímico
por amor:

"I cannot live without you". Viver sem a minha outra metade não

é viver. O masculino precisa do feminino.

'The other 'Boca do Infierno' will get me"
— Vou deixar de ser este

Eu e mergulhar na totalidade (Abismo) — na água feminina (Boca) e
no fogo masculino (Inferno) —

"

— it will not be as hot as yours!" Só com o teu amor estarei mais

perto da perfeição. Só tu me dás a verdadeira totalidade.

Não há dúvida de que as mulheres desempenhavam um papel
fundamental na vida de Crowley. Ele aprendera por experiência

própria que sem o Amor não chegava a Deus. Entre ele e a amada tinha
de haver uma união perfeita, uma transmutação alquímica em que o

amante se transforma na amada e a amada no amante, criando um

novo ser andrógino: yin + yang, sol + lua, retomo à unidade primor
dial. Sem a presença do feminino, ele vivia num dualismo insuportá
vel, numa insatisfação permanente.

Segundo o seu diário, quando Hanni se descontrolou e o abando

nou, ele executou vários rituais para reconsagrar o amor, mas sem

resultado. Quase desesperou com a sua ausência. Quando ela partiu,
resolveu "suicidar-se", i.e., executar um ritual muito mais poderoso

—

enfrentar o Abismo e renascer mais perfeito. No dia seguinte, via

telégrafo, recebeu de Hanni uma única frase: "Love Is the Law, Love

under Will". A vontade do mago dominara o amor.

Pessoa, usemos as suas palavras, não foi capaz de mergulhar no

Abismo. Era um verdadeiro nativo do signo de Gémeos, regido por

Mercúrio/Hermes. A inestética encarnação do deus Thoth/Hermes,

Ibis, seu ser essencial, foi sempre mais forte. Já antes Ibis triunfara

sobre o amor, porque não era esse o universo alquímico de F. P., mas

sim o da magia intelectual, o da criação poética. Yvette Centeno

sublinha esta característica:

"A alquimia de Pessoa é (...) a alquimia do Verbo. (...) O

seu caminho é o da busca e da multiplicação desvairada, o

do rebatamento [...], o da dissolução no mar, na vertigem do

abismo do inconsciente. Inconsciente que é preciso ordenar

pela palavra".
I23

O poeta deseja que Ibis desapareça na Boca do Inferno, mas nunca

acredita que lhe possa sobreviver. A grande diferença está em que o

mago crê no seu poder e o poeta não. No início de Outubro de 1930,

Pessoa fez uma magnífica tradução do "Hymn to Pan" 124, um poema

122 V. NIETO. S. HERMIDA, J., Viajes Esotéricos, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

123
in "A filosofia hermética na obra de Fernando Pessoa", in Fernando Pessoa: Os

Trezentos e outros ensaios. Lx., Presença, 1988, pp. 91-110; p. 109.

124
O poema é inspirado no homónimo de Sófocles. Na literatura clássica grega

existem muitos outros casos, alguns bastante populares, p. ex.. o de Arato de Sólis. A

tradução de Pessoa foi publicada na Presença, n.° 33, Julho de 1931, p. 11.
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mágico escrito por Crowley em 1913. Na mesma altura compôs "O

Último Sortilégio", um poema sobre magia. No primeiro, o sujeito
invoca a divindade primordial e ordena e exige a obediência dos

elementos à sua vontade: veja-se a repetição do imperativo, "come",

"make", "give". No final, ele já é Pã, está transmutado, faz parte do

Todo 125. No segundo, o sujeito lamenta a sua falta de poder, lança um

apelo desesperado e exprime um desejo: veja-se a repetição de "já não"

e o uso do conjuntivo "que eu seja", "que eu me converta". Não há

união com o Todo, apenas o anseio. O poeta não estava preparado para

mergulhar no Abismo, embora fosse esse o seu maior desejo: a total

despersonalização, o ser tudo nada sendo. Angel Crespo diz que a

iniciação frustrada é a causa do desassossego em que vivia:

"tendo Pessoa recorrido as etapas da iniciação, ainda

que não todas, intelectualmente, esteve longe de as percor
rer corporalmente".

126

O dia "triunfal" da vida de Pessoa, quando em transe compôs os

poemas de Alberto Caeiro, pode comparar-se aos dias "triunfais" da

vida de Crowley, quando em transe compôs The Book of the Law. O

poeta chamou-lhe "iniciação suprema, (...) a iniciação divina (...) que
fez Cristo [Magus (...) e Shakespeare [Génio]" 127, a iniciação dependen
te da escolha de Deus para a revelação ao mundo da Sua Palavra. A

primeira fez o Supra-Camões; a segunda fez o Profeta do Novo Aeon.

É como se Fernando Pessoa tivesse dois níveis de vivência em

simultâneo: o da mente, onde se encontrava no grau de Magus e era

um Génio da literatura; e o da realidade, onde se encontrava parali
sado no grau de Adeptus Exemptus e preferia a multiplicidade à

entrega total. Uma ambivalência angustiada que não se cansou de

descrever: "Entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim é o

quem eu me suponho, corre um rio sem fim". Lamentavelmente,

nunca conseguiu unir as duas margens.
Tudo isto pode ter acontecido no encontro, que não confronto,

entre os dois iniciados. Na imagem que prevalece, visualizo Pessoa e

Crowley nos rochedos da Boca do Inferno, contemplando o Abismo

que individualmente lhes faltava atravessar, em busca do Equinócio

Supremo.

5. Memorando.

Do ponto de vista puramente racional, a visita de Crowley a Lisboa
foi uma entre tantas empreendidas pelos ingleses das classes mais

elevadas que, desde o século XVIII, procuravam o nosso clima para

125
No cartão personalizado de Natal, ou seja, das festas do solstício de Inverno,

Crowley punha no verso o "Hymn to Pan" e no anverso o arcano O do Tarot, "The Fool".

O significado é óbvio: para chegar ao todo é preciso passar pelo nada.
126

in CRESPO, op. cit. p. 407.
127

V. nota 81.
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curar as maleitas. Sir Crowley tomou banhos de mar e de sol, deu

longos passeios, instalou-se no Estoril e desvaneceu-se com Sintra.

Tudo muito inglês. Não escreveu um relato de viagem, mas pintou
vários quadros.

Só que o prezado turista saiu melhor do que a encomenda. Depois
do escândalo no hotel, onde deixou contas por pagar, o seu nome

começou a aparecer nos jornais. A vox populi dizia que o pobre
romântico se tinha suicidado porque a amante o abandonara, sussur

rava da má reputação da figura, vejam lá que era amigo daquele poeta
tão estranho, que contou à Polícia unia história muito mal contada,

estava bom de ver, os dois juntos devem ter algum segredo...
Em abono da verdade, os portugueses estavam há muito habitua

dos à excentricidade inglesa. As fortes instituições da sociedade

britânica sempre toleraram o individualismo radical, quando este não

constitui um perigo para elas 128. Crowley encontrava-se nos limites

dessa tolerância. Por outro lado, para se ser considerado excêntrico

em Portugal, bastava ser artista, fugir um pouca à norma e dar-se com

gente de moralidade duvidosa. O pensativo Sr. Pessoa produzia nos

seus compatriotas essa sensação de estranheza.

Faltava à história das centenárias relações luso-britânicas um

encontro como este. Do excêntrico encontro resultou para a posteri

dade um excêntrico quebra-cabeças, comprovando que a excentrici

dade pode ser apanágio do génio. A mistificação ("Diabol") resguarda
a autenticidade ("Simbol"). Quanto à chave do enigma, permanece

com os protagonistas.

Este artigo é dedicado à Princesa Diana,

a lua da monarquia britânica.

128
V. TIMPSON, J., English Eccentrics. Norwich, Jarrold.

1991.
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RECENSÃO CRÍTICA

PERLMAN, Sar & MATOS, Virginia Costa, Europe's Best-Kept Secret.

An Insiderís View of Portugal, Cascais, Azula Lda., 1997.

Luísa Alves

Dada a aproximação da Expo 98, divulgar Portugal no estran

geiro é tarefa premente, mas não tão fácil como se julga, sobretudo

quando se pretende retratar o país na actualidade. Os guias de

viagem são frequentemente manuais sem graça, meros repositórios
de listagens de monumentos, hotéis e localidades. O visitante sente-

-se circunscrito a roteiros traçados previamente, e avassalado pela

epopeia das descobertas, regressando a casa sem ter contactado

com a população real.

Um jovem executivo americano, Sar Perlman, que residiu em

Cascais durante o início dos anos 90, descreve as impressões da

sua experiência portuguesa em Europe's Best-Kept Secret. Desde

John Gibbons — A Foot in Portugal (1931), Playtime in Portugal. An

Unconventional Guide to the Algarves (1936), e / gathered No Moss

(1939) —

que não surgia nenhuma "insider's view" com tanto

interesse. Informações práticas, tratamento despretensioso, leveza
da escrita e grandes doses de humor tornam estas 215 páginas em
leitura compulsiva. Ao longo de 14 capítulos, o autor leva-nos ao

encontro do país em que vivemos e que conhecemos. Convive com

as pessoas e narra as suas vivências, umas vezes anedóticas, outras

vezes sentimentais. A primeira impressão do leitor português é de

identificação: não há ficção, apenas a realidade que muitas vezes a

ultrapassa.
O olhar do autor prendeu-se fundamentalmente em cinco gran

des temas, sem prejuízo de outros que vamos descobrindo à medida

que lemos:

1 — as idiossincrasias portuguesas. "Welcome to Portugal" e

"Beyond First Impressions" previnem o visitante em relação ao

conceito de tempo (lentidão e desconhecimento da pontualidade), à

indefinição e ao pragmatismo permanentes, e aos expedientes com

que os funcionários se desresponsabilizam. The Little Man from the

Signage Department" alerta para a sinalização das estradas, que só

123



é útil para quem dela não precisa. O trânsito automóvel proporciona
uma das mais hilariantes situações do livro, correctamente apelida
da de "a near-death experience" (pp. 18-19).

O autor passa da incredulidade à admiração em pouquíssimo

tempo. De modo geral, os portugueses são retratados como tão

espontâneos quanto paradoxais, bastante susceptíveis, amáveis em

extremo e excelentes conversadores.

2 — as viagens. "From the Mouth of Heli to the Mountain of the

Moon" é a mais bela descrição da obra. Poucos autores terão

descrito com tanto pormenor a Boca do Inferno e com tanta emoção

a magia de Sintra. "Busy Doing Nothing in the Alentejo" presta

homenagem a uma região magnífica para recuperar do stress da

vida citadina, seguindo o exemplo do autor: "I simply did nothing
and let the adrenaline wash out of my system" (p. 130). O silêncio,

a sensação de paz e de relax, a proximidade da natureza e a

variedade da paisagem constituem os principais atractivos do

campo.

3 — as tradições culturais. "Windmills, Cats and Magic
Potions" e "The Art of Stopping a Raging Buli" ocupam-se dos

moinhos ainda em funcionamento e das touradas, respectivamente.
Tanto "Saints, Sardines and Garlic Things", que refere as festas dos

santos populares em Lisboa e no Porto, quanto 'The Indulgence
Race", que percorre os caminhos da vida nocturna da zona ribeiri

nha lisboeta, retratam as pessoas como "lively and cheerful" (p. 125)
e sempre dispostas para festas. Não há traços de melancolia e o

velho fado está longe de deprimir a juventude portuguesa.

4 — a gastronomia. Perlman é um excelente gourmet, dedican

do especial atenção aos vinhos, "Green Wine and Purple Grapes",
aos doces conventuais, "A/un Bellies or Angel Tits?", e ao vício

nacional do café, "The Meaning of Life". Deixa um aviso: "one

definitely is better off leavtng ali diets behind" (p. 191).

5 — a história.Um esboço simples e agradável acerca das três

principais figuras históricas portuguesas, "The Lion, the Eagle and

the Tiger" (D. Afonso Henriques, Infante D. Henrique e D. João II,

respectivamente) surge acompanhado de um relato de ficção, de

especial interesse para os americanos: "Columbus' Confession",

baseado na obra de Mascarenhas Barreto, O Português Cristóvão

Colombo, Agente Secreto de D. João II. Sendo um livro destinado ao

grande público, estes dois capítulos revelam-se a opção correcta: o

leitor retém a informação fundamental sobre o passado do país sem

se entediar.

Vão longe os tempos em que Portugal era visto como uma terra

atrasada, de gente indulgente e pessimista. No final do século XX,

em plena era tecnológica, quando a humanidade se começa a

ressentir da industrialização, o nosso país é tido como parte da
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cultura alternativa, como escolha da geração preocupada com a

ecologia, a dietética, o pacifismo e a tradição, como a excepção

europeia capaz de conciliar modernização, preservação e

humanização, o lema da Era do Aquário:
The little near-heaven could possibly become a center of

exploration voyages once again just like it was in the fifteenth

century. Only this time the discovery journeys will not be to Africa

or to índia but into ourselves; the prizes will not be of gold and

spices but of peaceful and easy-going qualities that we so often

forget we possessed." (p. 207).
Não obstante este pensamento dever aplicar-se aos portugueses

em primeiro lugar, recomendo vivamente Europe's Best-Kept Secret

a todos os estrangeiros que não lêem português e querem, de facto,

conhecer-nos melhor.
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