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ESTUDOS

SER E NÃO SER — CAMÕES, O SHAKESPEARE

PORTUGUÊS1

Iolanda Freitas Ramos

A reflexão sobre Luís de Camões como poeta e pensador

inspira-nos, em primeiro lugar, algumas considerações sobre a

própria natureza do que é 'ser poeta'. A nossa atenção incidirá,

principalmente, sobre a recepção do vate português
em Inglaterra,

desde as comparações seiscentistas a Homero, Virgílio, Tasso e

Spenser, até à consagração romântica, que o aproximava de

Shakespeare.
Procuraremos, por último, determinar se

a identificação de

Camões a Shakespeare se justifica, quer em termos da obra

épica e dramática, quer da lírica.

Se a poesia é um fazer e um dizer, ela representa também um

saber e, como tal, um poder. Com efeito, a partir de uma

utilização como mero instrumento lúdico, a poesia pode ser

transformada num poderoso meio de comunicação ou de

persuasão. Existia aliás, como é sabido, uma identificação inicial

entre poesia e canto, já que o poeta era também aquele que

cantava (cf. Edmonds 1982: 1-38).

O próprio poeta pode, igualmente, ser o autor e o objecto de

encómios, pois a sua função social permite-lhe prestar

homenagem a outros homens mas também recebê-la (cf. Ramos

1988: 5-27). Na verdade, o encómio como forma literária teve

origem na lírica coral grega, com o propósito de elogiar seres

1
Este artigo constitui uma versão actualizada

da comunicação apresentada

na Terceira Conferência Internacional de Epistemologia e Filosofia: "Platão —

Camões - Shakespeare
- Edgar Morin: Ser e Não Ser - Ir ou Nao Ir - Eis a

Questão" promovida pelo Instituto Piaget em Viseu, em Abnl de 2U0Z.
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humanos, visto que os deuses eram celebrados por meio de

hinos, e visava estabelecer correspondência com ideais de glória
e de imortalidade (cf. Pereira s/d: 162-207). É o que sucede com

Luís de Camões, que ao cantar "aqueles que por obras valerosas

/ Se vão da lei da Morte libertando" (Os Lusíadas, I, 2, w. 5-6)
vai receber, ele próprio, as homenagens tanto de contemporâneos
como de gerações posteriores, bem como o tributo quer de

nacionais, quer de estrangeiros.
Ao reflectirmos sobre "ser e não ser

— ir e não ir", vem-nos

à ideia as palavras do autor brasileiro Valderez Cardoso Gomes,

responsável pela adaptação e dramaturgia de Os Lusíadas num

espectáculo dirigido por Ruth Escobar, apresentado no Centro

Cultural de Belém, em Janeiro de 2002: "O poeta desenha essa
aventura semeada de ir e vir, de partidas e chegadas [...]. Ao

cantar, ele se torna parte da viagem, e esta se torna mais sua do

que de quem a realizou" (Gomes 2001: 9).
É inegável o estatuto peculiar que os poetas vão adquirindo

como homens diferentes dos que o rodeiam. Também nesta

matéria Camões se distinguiu, quer pela sua obra poética, quer
por uma vivência atribulada que suscitou interesse e admiração
mas, igualmente, reprovação.

A recepção do famoso poeta português em Inglaterra sublinha,
desde logo, o vínculo entre autor e homem (cf. Sousa 1992: 9).2
A Inglaterra é também o segundo país europeu, apenas precedido
pela Espanha, a levar a cabo a tradução integral de Os Lusíadas,
em 1655, pela mão de Sir Richard Fanshawe, um diplomata e

poliglota que residira anteriormente em Madrid e que, anos mais

tarde, viria a desempenhar um papel determinante no casamento
de Carlos II com Catarina de Bragança, em 1662.

O texto camoniano terá suscitado o interesse de Fanshawe

por rivalizar com o mais conhecido poema épico da literatura
italiana, Gerusalemme Liberata, de Tasso. Este fora, aliás, o

autor de um soneto homenageando o Gama e Camões, o primeiro
no seu género. Fanshawe integra-o em The Lusiad, or Portugals
Histoncall Põem, acompanhado pela sua própria versão em língua

\ Para se obter uma visão comparatista mais completa além do volumeCamões em Inglaterra, coordenado por Maria LeonormS/hq
volume

consultar-se Maria Manuela Gouveia DehlleSi fl ^^
Livraria Minerva / Centro InteruniversUánc deEsK cSSlt™ "^t*
2000 e Henrique de Almeida Chaves O Mitn S %

s Ge/manisticos, Coimbra,
Colibri, Lisboa1. 2001. £mo esS 'inicial remeÊm^™™ ^J?*™
Valverde, "O Legado de Camões, Sua Fortuna" Tnr^m -

P
n

J°SC FilSueira
Centenário de "Os Lusíadas", Livraria££' r^ZT^V^?™™?*™*:0Livraria Airr,»H

'

A
^"mues- comemoração de

Livraria Almedina, Coimbra, 1981, pp. 359-375.
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inglesa, além de um poema encomiástico da sua autoria. Trata-

se de uma composição que, ao recriar as lembranças de Camões,
enumera experiências autobiográficas, terminando com um dos

tópicos mais utilizados na tradição encomiástica, o da ingratidão
da Pátria. Temos, contudo, de ler o Postcript do tradutor (Fanshawe
1655: s/p) para encontrarmos aquele que constitui, de facto, o

elogio supremo ao poeta português
—

ser equiparado a Homero,

Virgílio, Spencer e mesmo Tasso.

Depois desta primeira apresentação de Luís de Camões a um

público inglês bastante restrito, o texto português conhece a sua

maior divulgação em 1776, com a tradução de William Julius

Mickle, significativamente intitulada The Lusiad; or, The Discovery
of índia, An Epic Põem.3 Trata-se de um excelente exemplo de

uma tradução bela e infiel, resultando num sucesso de vendas

que finalmente deu a conhecer Camões a um público mais vasto,
sensível à interpretação de Os Lusíadas como uma epopeia do

comércio (Mickle 1776: i) e receptivo a um texto que aludia à

glória e à decadência de um império, numa época em que os

ingleses assistiam à consolidação do seu país como primeira

potência à escala mundial.

O volume apresenta uma extensa biografia camoniana que,

ao desenvolver os pormenores trágicos da vida do poeta, traz a

lume a existência de uma obra lírica até então desconhecida em

Inglaterra e que, aliás, só viria a ser divulgada por meio de uma

edição integral em 1803, da responsabilidade de Lord Strangford .

Acrescente-se que o primeiro soneto camoniano que despertou o

interesse de um tradutor e poeta inglês, Philip Ayres, de

ascendência lusa, foi "Verdade, Amor, Razão, Merecimento",

apenas em 1687, ou seja, 32 anos depois da tradução da obra

épica por parte de Fanshawe. No entanto, e de acordo com a

opinião abalizada de George Monteiro no estudo The Presence of
Camões, "Alma Minha Gentil" é o soneto camoniano mais

3
Sobre a recepção crítica da tradução de Mickle, remetemos para as

recentes análises de Isabel Simões Ferreira, "Mickle's Translation: A Reappraisal",
in Revista de Estudos Anglo-Portugueses, n.°13, FCT / CEAP / FCSH, Lisboa,

2004, pp. 83-93; Lawrence Lipking, "The View from Almada Hill: Myths of

Nationhood in Camões and William Julius Mickle", in Post-Imperíal Camões, ed.

Victor J. Mendes, Center for Portuguese Studies and Culture / University of

Massachusetts Dartmouth, Dartmouth, 2003, pp. 165-176: e Abdoolkarim

Vakil, "O Descobrimento do Caminho Marítimo para a índia na Cultura Histórica

Britânica (de c. 1776 a 1998), in O «Centenário da índia» 1898 e a Memória da

Viagem de Vasco de Gama, coord. Jorge Manuel Flores, Comissão Nacional para
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1998, pp. 225-247

(veja-se, em particular, o subcapitulo "«Anglicizar» Vasco da Gama. Os Britânicos
ao Espelho", pp. 226-230).
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traduzido em língua inglesa (Monteiro 1996: 132-152), sendo

1782 a data da sua primeira tradução, por William Hayley,

patrono de William Blake.4

É certo, porém, que Mickle só menciona os sonetos

camonianos para responsabilizar o amor por grande parte dos

infortúnios do autor de Os Lusíadas, um homem dominado por

paixões, o que, segundo o tradutor, era apanágio dos povos do

Sul da Europa.
Dá-se assim início à construção do mito de Camões como

uma figura trágica. Após uma visita de seis meses a Portugal,

onde foi entusiasticamente recebido, o próprio Mickle insistiu

nesse tópico num soneto intitulado "On Passing the Bridge of

Alcântara" (1781), inspirado pela ponte onde, segundo a tradição,

Camões tivera de pedir esmola nos seus últimos anos de vida.

Anos mais tarde, o poeta, teólogo e antiquário William Lisle

Bowles, em The Spirit of Discovery: or, The Conquest of Ocean

(1804),5 terá decerto comovido mais do que um leitor sentimental

com a seguinte descrição:

Alas, I see an aged form,

An old man worn by penury, his hair

Blown white upon his haggard cheek, his hand

Emaciated, yet the strings with thrilling touch

Soliciting; but the vain crowds pass by
—

His very countrymen, whose fame his song

Has raised to heaven, in stately apathy

Wrapped up, and nursed in pride's fastidious lap,

Regard not. [...]

(Bowles 1804: 280-28 1)6

As afinidades de Camões a uma personagem retirada de um

texto dramático são, aliás, concretizadas na obra de Henry St.

George Tucker, The Tragedies of Harold, and Camoens (1835),

uma tragédia em cinco actos, passada em Goa, e em que figuram

4
Até 1994, contabilizam-se pelo menos 18 versões do poema em inglês (cf.

Monteiro, op. cit.: 133). Acrescente-se que as antologias poéticas permanecem
uma fonte de descoberta de novas traduções da lírica camoniana (cf. Patrícia
Arme Odber de Baubeta, "Camões in Translation: Further Discoveries", in
Revista de EstudosAnglo-Portugueses. n.°12, FCT / CEAP / FCSH, Lisboa 2003

pp. 27-34).
5
A figura de Camões inspirou-lhe igualmente os versos "The Last Song of

Camoens" (1809), integrados num volume de obras poéticas que dedicou ao seu

amigo, o lusófilo Robert Southey.
6
Os negritos são da nossa responsabilidade em todas as citações.

10



quinze personagens, todas fictícias à excepção do poeta português.
O estado de indigência a que chegara é também recriado por um

autor desconhecido, que utiliza o pseudónimo 'Utilitarian', para
escrever Camoens in the Hospital (1834).7

Em nenhum dos textos mencionados encontrámos, porém,

qualquer referência ou alusão a Shakespeare, às personagens
das suas peças ou a pontos comuns entre as duas grandes

figuras da literatura mundial. Para sermos bem sucedidos, temos

de recorrer à imprensa.
Os periódicos oitocentistas consagram ambos os autores em

termos de símbolos nacionais, como adiante se demonstra.

Contudo, no quarto centenário do nascimento do poeta português,
a opinião pública britânica não é unânime no reconhecimento da

paridade. As palavras do articulista do influente Chambers Journal

são suficientemente eloquentes quanto ao repúdio, quer da

língua portuguesa, quer das traduções portuguesas dos textos

do dramaturgo inglês, bem como da própria designação que

aliava Camões a Shakespeare:

In this country those who know anything of

Camoens and his work are wont, by way of marking his

distinction, to refer to him as the 'Portuguese

Shakespeare,' hoping thereby to suggest his great

superiority over ali other poets of his race, and at the

same time the influence he has had, not only upon

Portuguese literature, but upon the very life ofthe nation,

its shaping, its effort, and its destiny. Camoens really
established the Portuguese language, defined it,

registered it. It may not be considered a beautiful tongue.

[...] I do not like this term of 'Portuguese Shakespeare'

as applied to Camoens. Great, indeed, as he was, and

noble as is the literature he gave to his country,

Portuguese is one of the last languages in which I

desire again to hear the translated lines of our

immortal recited. (Leach 1924: 625)8

A título de curiosidade, acrescente-se que apenas em 1963,

num artigo publicado em Hong Kong e intitulado "Camoens: A

7
Para mais informações sobre a camoniana inglesa supra-referida, veja-se

Iolanda Freitas Ramos, "Camões: Perfil Encomiástico em Inglês", in Sousa 1992:

215-243.
8
Tenhamos presente que já Richard Fanshawe se pronunciara contra "so

uncourted a language, as that of Portugall" (Fanshawe 1655: s/p).
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Portuguese Poet in Macao", deparamos com um vínculo entre a

vida aventurosa de Camões e as personagens das peças

shakesperianas:

One of his affairs led to his leaving Lisbon and serving

in the army for a year or two, and
when he came back

he behaved somewhat as some of Shakespeares

characters do: he was so rash as to wound a Court

officer and when he was released from prison, it was

decreed that he should serve his country in índia. Off to

Goa, then, went Camoens in 1553 — that is, at the

beginning of the reign of Queen Elizabeth in England.

(Blunden 1963: 25).

Por seu turno, a alusão à Inglaterra isabelina é de particular

interesse para a nossa análise. A célebre Utopia (1516) de Thomas

More prestava tributo aos Descobrimentos através do fictício

navegador português Rafael Hitlodeu. Navegadores como Sir

Francis Drake e Sir Walter Raleigh sulcavam os mares seguindo
as rotas dos descobridores lusitanos. Por conseguinte, os feitos

marítimos portugueses eram conhecidos e, seguramente,

admirados, tendo até inspirado alguns dos motivos temáticos

patentes em peças shakesperianas.
Embora não exista registo de que Shakespeare tenha lido

qualquer texto de Camões, diversos comentadores consideram

que teve acesso a obras de autores portugueses. Um caso

paradigmático é a novela pastoril Diana, escrita por Jorge de

Montemor em 1559. A tradução inglesa, decerto levada a cabo a

partir do castelhano, foi publicada na íntegra em 1598, embora

alguns excertos traduzidos tivessem sido divulgados trinta anos

antes, e é reconhecida como uma das fontes de diversas peças

shakesperianas, a saber, As You Like It, Twelfth Night, The Two

Gentlemen ofVerona e A Midsummer Nighfs Dream.9 Além disso,

encontramos em três peças de Shakespeare referências directas
ao Portugal quinhentista, relacionadas com o comércio e as

Descobertas marítimas. Em Much Ado About Nothing evoca-se o

mito de "Prester John", As You Like It alude explicitamente a "the

9 Cf. FélixWalter, La Littérature Portugaise enAngleterre a Vépoque romantique,
Librairie Ancienne Honoré Champion, Paris, 1927. p.13; Kenneth Muir, The
Sources of Shakespeare's Plays, Methuen & Co., London, 1977, p. 17; Geoffrey
Bullough (ed.), Narrative and Dramatic Sources ofShakespeare vol 1 Routled^e
and Kegan Paul, London, 1977, pp. 206-7: e Charles Boyce, The Wordsworth

Dictionary of Shakespeare, Wordsworth Editions, Hertfordshire 1996 p 442

12



Bay of Portugal" e The Merchant of Venice enumera Lisboa e a

índia entre outros entrepostos comerciais. Também The Tempest
reflecte as influências das narrativas de viagens marítimas, quer
na caracterização dos cenários, quer das personagens (cf. Puga
1998: 21-36).

Em contrapartida, as referências inglesas em Os Lusíadas

são escassas, pois além da alusão a Henrique VIII, o "duro

Inglês" (VII. 5.1), a propósito da Reforma, apenas o episódio dos

Doze de Inglaterra (1.12.6, VI.42-67) suscita o interesse

camoniano. A alusão mais concreta à "grande Inglaterra" (VI.43. 5),

bem como a única referência a Londres (VI.57. 6) que se encontra

no poema, são feitas também a propósito desse episódio. Mesmo

na descrição da conquista de Lisboa aos Mouros, a ajuda dos

cruzados ingleses passa quase despercebida: "E da fria Bretanha

conduzidos, / A destruir o povo Sarraceno [...]" (III. 58.2-3). Aliás,

embora evoque os ingleses ao transmitir um sentimento de

respeito por outros povos, Camões não esconde o patriotismo e

o orgulho de ser português: "[...] que nunca os admirados /

Alemães, Galos, ítalos e Ingleses, / Possam dizer que são pêra

mandados, / Mais que pêra mandar, os Portugueses" (X. 152.2).

Por seu turno, o carácter excepcional do poeta vai sendo

reconhecido ao longo de diversas gerações, tanto em Portugal
como em Inglaterra. Na sua edição das Rimas, Faria e Sousa

proclama Luís de Camões como "Príncipe dos Poetas Portugueses",

depois de ter sido consagrado como "Príncipe da Poesia Heróica"

na folha de rosto da edição de 1613 de Os Lusíadas. As

circunstâncias históricas do longo domínio filipino permitiram,

contudo, que, no ano seguinte à Restauração portuguesa, João

Soares de Brito escreva ainda uma Apologia em que defende a

Poezia do Príncipe dos Poetas de Espanha Luiz de Camões

(164 1).10 Além disso, e certamente em sintonia com a noção

clássica de Hispânia, também Fanshawe opta em 1655 por

"Spain" para evocar o local de nascimento de Camões.

Em Inglaterra, apesar de diversos, os epítetos que lhe são

atribuídos continuam a tradição de integrar o poeta no leque dos

maiores escritores de todos os tempos. No texto "Essay on Epic

Poetry", posteriormente integrado em Poems and Plays (1785), o

10
A referência bibliográfica completa é a seguinte: Apologia em que defende

Joam Soares de Brito a poesia do príncipe dos poetas d'Hespanha Luis de

Camoens no canto 4. da est. 67. à 75. & cant. 2. est. 21. & responde às censuras

d"hum Critico d"estes tempos, Officina de Lourenço de Anveres, Lisboa, 1641.

Sobre o assunto, veja-se José Manuel Rodrigues Ventura, "João Soares de Brito:

Um Crítico Barroco de Camões", Tese de Mestrado em Literaturas Clássicas

apresentada à Universidade de Coimbra, Coimbra, 1998.
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supracitado William Hayley exalta Camões, cujos versos, na

doçura, compara aos de Petrarca, e na energia, aos de Homero:

"Immortal Bard! thy name with Gama viés / [...] / Twas thine to

blend the Eagle and the Dove, / At once the Bard of Glory and of

Love." (Hayley 1782: 58)

Nos inícios do século XIX, George Grenville revela-se um

pouco mais original, ao evocá-lo como "Bard of Mondego's vale"

em Portugal, A Põem in Two Parts (1812).11 Em Memoirs ofthe

Life and Writings of Luis de Camoens (1820), John Adamson, o

primeiro lusófilo e biógrafo camoniano, prefere simplesmente
"the Portuguese bard".12 Na referida obra não deixa, contudo, de

seguir as tendências de gosto da época ao sublinhar a semelhança

da cor de cabelo de Camões e de Tasso, cujos tristes destinos

compara, além de apresentar um confronto entre a vida de

Camões e de Cervantes.13

Sir Richard Francis Burton, o conhecido explorador, escritor

e poliglota vitoriano, professava uma intensa admiração pelo

poeta português, manifestada no facto de ter traduzido tanto a

obra épica como a lírica, além de ser o autor da segunda biografia
camoniana em língua inglesa. Refira-se, a título de curiosidade,

que é o único escritor oitocentista seleccionado para a edição

bilingue da lírica camoniana, publicada pelo IPPAR em Julho de

200 1.14 Na sua tradução de Os Lusíadas, dada à estampa em

1880, inclui o soneto "To my Master Camoens", exaltando-o

como "Great Pilgrim-Poet of the sea and Land" (Burton 1880: v).

Na biografia que dedicou ao marido, em 1893, Isabel Burton

partilha do mesmo entusiasmo, manifestando a esperança de

11

George Grenville, Portugal, A Põem in Two Parts, Longman, Hurst, Rees,
Orme & Brown, London, 1812, p. 30.

12
John Adamson, Memoirs ofthe Life and Writings ofLuis de Camoens, vol.

II, Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, London, 1820, pp. 63 e passim. Sobre
este autor, remetemos para o estudo de João Paulo Ascenso Pereira da Silva,

Memórias de Portugal: A Obra Lusófila de John Adamson, Eurosigno, Ponta

Delgada, 1990.
13
Adamson, op. cit.. vol. I, p. 210.

14
Luís de Camões, Amador e Amada: Poemas da Lírica / The Lover and the

Beloved: Poems from Lyríc, ed. Isabel Cruz Almeida, Instituto Português do
Património Arquitectónico / Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, 2001. O volume foi

publicado em conjunto com a obra épica: Luís de Camões, Sulcando o Mar:
Poemas de Os Lusíadas / Ploughing the Sea: Poems from The Lusiads, ed. Isabel
Cruz Almeida, Instituto Português do Património Arquitectónico / Mosteiro dos

Jerónimos, Lisboa, 2001. Aversão inglesa baseia-se em Luis Vaz de Camões The
Lusiads, trad. Landeg White, Oxford / New York, Oxford University Press 1997,
por seu turno, a mais recente tradução para inglês do texto épico camoniano e

vencedora do Prémio Teixeira Gomes, atribuído por The Times Literary Supplemenl
Acrescente-se que a publicação de William Baer, Selected Sonnets- A Bilinqual
Edition. University of Chicago Press, está prevista para finais de 2005
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que "though Camoens has not taken hold of the public yet, he

will" (Burton 1893: 185).

Por sua vez, Elizabeth Barrett Browning, mulher do

conceituado escritor vitoriano Robert Browning, alude a

"Camoens, with that look he had" em "A Vision of Poets" (1887),

colocando-o não só a par de Dante, Tasso, Petrarca, mas
também

de Chaucer, Milton e Shelley. Recorde-se, aliás, que, ainda

solteira, compusera dezanove estrofes que intitulara
"Catarina to

Camoens, Dying in his absence abroad, and referring to the

põem in which he recorded the sweetness of her eyes" (1844). O

seu profundo apreço pela lírica camoniana ficou patente no

volume Sonnets from the Portuguese (1850), cujo título

propositadamente ambíguo suscitou a curiosidade do público

leitor. Na verdade, não revelava de imediato que era uma obra da

própria autora, cujos traços fisionómicos
e temperamento emotivo

tinham levado o marido a apelidá-la carinhosamente de 'minha

pequena portuguesa'.
A vertente romântica e sentimental não foi a única a provocar

a empatia dos camonistas ingleses. Os feitos valorosos
do poeta,

a custo de sacrifícios pessoais como a perda de um olho,

continuaram a motivar o interesse britânico, como revela a

composição "The Eye of Camoens", da autoria de Terence

McMahon Hughes e inserida em The Ocean Flower, ao evocar

"great Camoens [sic], warrior-bard" (Hughes
1845: 272).

15 Durante

a Primeira Guerra Mundial, como é compreensível, o tópico do

poeta-soldado foi o que inspirou mais composições, de que é

exemplo o poema anónimo intitulado "Camoens". Inserido na

revista Portugal (1915), frisa o carácter heróico mas também

infeliz do homem e do poeta: "O soldier singer, [...] A people's poet

[...] Returnd from exile, poor, disgraced [...]" (Anon. 1915: 171).

Em Portugal, as comemorações e
demais homenagens levadas

a cabo no Tricentenário de 1880 procuraram apagar a imagem

do poeta de um país que não lhe reconhecera o valor. Apesar de,

na época, o ímpeto romântico já se ter extinto em Inglaterra, o

conhecimento de Camões era suficientemente sólido para se

reflectir em diversas manifestações apologéticas. As mais

representativas terão sido as traduções de Os Lusíadas por parte

do supracitado Richard Burton, mas igualmente
de Robert Ffrench

Duff.

15
T M Hughes foi também autor de An Overland Journey to Lisbon at the

Close of 1846. With a Picture of the Actual State of Spain and Portugal s.e.,

London, 1847.
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O curto prefácio que antecede o texto do primeiro tradutor

não inclui qualquer referência a Shakespeare, embora
este faça

parte dos cinco autores escolhidos para as epígrafes, juntamente
com Giusti, Tasso, Voltaire e o próprio Camões (Burton 1880: iv).

O segundo tradutor faz acompanhar o seu volume de um número

considerável de páginas introdutórias dedicadas à biografia do

"illustrious Portuguese bard" (Duff 1880: xi). O único paralelismo
de Camões a Shakespeare é feito em detrimento do primeiro.

Retenha-se a opinião de Duff, que nos parece espelhar

genuinamente a perspectiva do público britânico oitocentista:

I venture to compare Camoens with the most

admired poets of any age or country. I willingly admit

that ali impartial judges will assign the first place to

Shakespeare; and, no doubt, Milton, Spenser, Pope,

Byron, and two or three others, according to the taste of

individuais, will be preferred, at ali events, by English

readers, to the Portuguese poet. (Ibidem: xlv)

A imprensa inglesa, porém, além de apresentar diversas

notícias dando conta dos acontecimentos em Lisboa, inclui alguns

artigos de fundo onde se concretiza a referência a Camões como

sendo o Shakespeare português. O texto "Camoens and Vasco da

Gama: The Tercentenary at Lisbon", publicado no conceituado

periódico The Graphic em Julho de 1880, analisa "the tercentenary
of Luiz de Camoens, the Shakespeare of Portugal" (Anon. 1880:

50).

O lusófilo Oswald Crawfurd, ao publicar em The Academy,
em Agosto de 1878, a sua recensão crítica à tradução de Os

Lusíadas levada a cabo por Aubertin, salienta o papel de

Shakespeare e Camões como divulgadores da História dos seus

respectivos países:

Many Englishmen have owned that they knew

familiarly no more of their country's history than is

contained in the cycle ofShakspere's plays from English
History. [...] Camoens is the poet-historian of Portugal.
The narration in the Lusiads follows the annalist and

chronicler very closely
— in essential facts more closely

than Shakspere follows Grafton and Holinshed. With

Camoens there was no need to fit his events to the

requirements of a plot; no need to magnify them, for they
were great already. (Crawfurd 1878: 205)
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Em Junho de 1881, ao evocar a tradução de Burton, Crawfurd

é taxativo: "To a Portuguese, Camoens is an omnis homo, as

Shakspere to us. His countrymen find in him ali poetic, ali

descriptive, ali narrative, ali pathetic, ali romantic excellence"

(Crawfurd 1881: 466). Quanto à obra lírica, E.D.A. Morshead

salienta, quinze anos depois, o "Shaksperean touch" dos sonetos

camonianos (Morshead 1896: 92) ao comentar a tradução dos

mesmos por Richard Garnett, bibliotecário do Museu Britânico.

A aproximação de ambos os poetas é, contudo, na maior

parte dos casos, mais discreta. Em Maio de 1889, num artigo
intitulado "The Poet of Portugal", F. G. Walters escreve:

'The' Poet I call him, inasmuch as he stands, in the

estimation of the majority at any rate of his own nation,

alone — none but himself being his own parallel. England
has Shakespeare and Milton; France, Boileau and Racine;

Italy, Dante and Petrarch; Germany, Goethe and Schiller

— but Portugal puts no second name in juxtaposition
with that of Camoens. (Walters 1889: 512)

Com efeito, nos anos precedentes e subsequentes ao

Tricentenário, são inúmeros os artigos em que o nome de Camões

é justaposto somente ao dos grandes autores da literatura

mundial. Pensamos, todavia, que a descontextualização de

Camões face à literatura portuguesa por um lado acentua o seu

estatuto ímpar, mas por outro desprestigia a produção nacional

no seu todo.

Por seu turno, em Portugal, no século XIX, o conhecimento

de William Shakespeare é inquestionável, embora porventura

superficial e amplamente baseado em estereótipos, como atesta

a imprensa periódica da época. O tricentenário natalício do autor

inglês, assinalado em 1864, parece ter sido escassamente

valorizado entre os literatos portugueses (cf. Silva 2000: 51).

Numa crónica de 1856 sobre a nova geração de escritores

lusitanos, Camilo Castelo Branco ironiza: "Da literatura inglesa

conhecem o To be or not to be, that is the question" (ibidem: 46).
16

16 A tradução de Hamlet, da autoria de D. Luís, terá provocado uma maior

popularidade dos textos shakesperianos em Portugal. Veja-se Maria João da

Rocha Afonso, "Mister Shakespeare, I presume", in Revista de Estudos Anglo-

Portugueses, n.°8, FCT / CEAP /
FCSH, Lisboa, 1999, pp. 17-45. Acrescente-se

que Matthew Lcwtas, o correspondente de TheAthenaeum
em Lisboa, refere que,

quando Aubertin ofereceu a D. Luís um exemplar da sua tradução de Os

Lusíadas, o monarca lhe entregou uma cópia da sua tradução de Hamlet e o

informou das suas versões de Richard the Third Othelloe The Merchant ofVemce

(cf L "Notes from Lisbon", The Athenaem, n.° 2638, May 1878, p. 634).

J7



Ao longo do século XX, os estudos sobre Shakespeare

beneficiaram de análises mais complexas. Nos nossos dias,

Vasco Graça Moura, seguindo as pisadas de Jorge de Sena,

relaciona a obra cénica e a obra lírica shakesperianas. Para tal,

aponta as semelhanças entre o soneto 66, "Tired with ali these

for restful death I cry", por exemplo, e o monólogo de Hamlet (III,

1, 70-76), em que se deseja a morte como fuga à corrupção e

hipocrisia da época. Além disso, sublinha que, tal como
sucede

no teatro, também a poesia é concebida como espaço dramático,

embora o soneto, limitado a 14 versos, represente um espaço

cenicamente exíguo para o desenvolvimento de um conflito (cf.

Moura 1987: 15). Este não deixa, porém, de estar claramente

presente quando Shakespeare desenvolve, entre outras, a temática

do combate individual contra o destino.

Retomando a nossa linha de análise, parece-nos evidente que

a temática lírica de expressão dramática aproxima Camões e

Shakespeare. Veja-se o soneto 29:

When in disgrace with fortune and men's eyes

I ali alone beweep my outcast state,

And trouble deaf heav'n with my bootless cries,

And look upon myself, and curse my fate,

Wishing me like to one more rich in hope,
Featured like him, like him with friends possessed,

Desiring this man's art and that man's scope,

With what I most enjoy contented least;

Yet in these thoughts myself almost despising,

Haply I think on thee, and then my state,

Like to the lark at break of day arising,
From sullen earth sings hymns at heaven's gate;

For thy sweet love remembered such wealth brings
That then I scorn to change my state with kings.

(Shakespeare 2001: 169)

Apesar de os primeiros versos trazerem à memória o desespero

patente no soneto "O dia em que eu nasci moura e pereça", no

seu todo aproxima-se mais da primeira quadra de outro conhecido
soneto camoniano:

Erros meus, má fortuna, amor ardente
em minha perdição se conjuraram;
os erros e a fortuna sobejaram,
que para mim bastava o amor somente.

(Camões 1994: 188)
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Ressalve-se, no entanto, que não se encontra aqui a redenção

por meio do amor, uma vez que foi este, juntamente com o Fado

cruel, o causador da infelicidade do poeta.
Embora não se deva ignorar o espírito encomiástico que

ambos os autores utilizaram nas composições de ordem épica e

dramática em que, respectivamente, se consagraram, parece-nos

que o género lírico é o local de encontro mais evidente entre

Camões e Shakespeare. Ambos foram autores de sonetos, sendo

a temática mais versada o amor, sua génese e seus efeitos. A

título de exemplo, considere-se o seguinte soneto camoniano,

pautado pelas convenções petrarquistas quanto ao domínio que

o poeta exerce sobre os seus sentidos perante uma mulher altiva,

cujos olhos são a sua perdição:

Vossos olhos, Senhora, que competem

co Sol em fermosura e claridade,

enchem os meus de tal suavidade

que em lágrimas, de vê-los, se derretem.

Meus sentidos vencidos se sometem

assi cegos a tanta divindade;

e da triste prisão da escuridade,

cheios de medo, por fugir, remetem.

Mas se nisto me vedes por acerto,

o áspero desprezo, com que olhais,

torna a espertar a alma enfraquecida.

Ó gentil cura e estranho desconcerto!

Que fará o favor que vós não dais,

quando o vosso desprezo torna a vida?

(Camõesl994: 40)

É possível estabelecer um paralelismo com o soneto 141 a

nível de palavras-chave, mas a perspectiva apresentada
é bastante

diferente:

In faith, I do not love thee with mine eyes.

For they in thee a thousand errors note;

But 'tis my heart
that loves what they despise,

Who in despite of view is pleased to dote.

Nor are mine ears with thy tongue's tune delighted,

Nor tender feeling to base touches prone,
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Nor taste, nor smell, desire to be invited

To any sensual feast with thee alone:

But my five wits, nor my five senses, can

Dissuade one foolish heart from serving thee,

Who leaves unswayed the likeness of a man,

Thy proud hearts slave and vassal wretch to be:

Only my plague thus far I count my gain,
That she that makes me sin, awards me pain.

(Shakespeare 2001: 397)

A título de curiosidade, recorde-se a excelente tradução de

Graça Moura, que permite uma maior proximidade dos vocábulos

ao trecho camoniano:

Não te amo com meus olhos e disso te dou fé

que eles defeitos mil em ti notando estão,

é o coração que ama o que desprezam, é

que a despeito da vista lhe apraz a adoração.
Nem traz teu linguajar ouvidos agradados,
nem terno sentimento me prende a baixos toques,
nem gosto, nem olfacto se querem convidados

quando festim sensual sozinha tu convoques.

Mas nem meus cinco espíritos, nem sensos cinco somem

do peito a insensatez de estar ao teu serviço,

que pões desgovernada uma aparência de homem,

vassalo a teu orgulho, mísero escravo nisso:

Só minha praga assim então conto por ganho:
de quem me faz pecar a penitência tenho.

(Moura 1987: 145)17

No soneto 130 torna-se amplamente visível a desconstrução
irónica dos ideais petrarquistas por parte de Shakespeare:

My mistress' eyes are nothing like the sun;

Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head;
I have seen roses damasked, red and white,

Nas traduções publicadas em 1978 e 1987, Graça Moura utilizou o metro
de doze sílabas. Na actualizada versão integral dos sonetos shakesperianos o
autor optou pelo decassílabo, que considera mais próximo do pentâmetro
jãmbico original. Veja-se Moura 2002: 9. A nova tradução do soneto 141
encontra-se ibidem: 293.
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But no such roses see I in her cheeks;

And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.

I love to hear her speak, yet well I know

That music hath a far more pleasing sound;

I grant I never saw a goddess go;

My mistress when she walks treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare

As any she belied with false compare.

(Shakespeare 2001: 375)
18

Em suma, Luís de Camões e William Shakespeare estão

separados por uma geração, ao ter o poeta inglês nascido em

1564 e o português morrido em 1580. Shakespeare não terá

travado conhecimento com a obra de Camões, e as influências

que ambos receberam, como é o caso do petrarquismo, foram

tratadas de modo diverso. O seu percurso biográfico nada tem de

semelhante, nem tiveram seguidores em comum. Também não

comungaram de certas coincidências, frisadas pelos
comentadores, como a perda da visão que associa em parte
Camões e Milton, o destino infeliz que une Camões, Dante,

Tasso, Cervantes e Marlowe, ou o facto de Shakespeare e de

Cervantes terem morrido no mesmo dia.

Além disso, a fortuna da obra camoniana deve-se sobretudo

à vertente épica e lírica, ocupando a produção dramática um

lugar secundário, ao passo que a obra shakesperiana inclui a

lírica mas é primordialmente dramática. Com efeito, ambos os

autores são reconhecidos como os poetas por excelência dos seus

respectivos povos, mas a Camões bastou uma só obra para

imortalizar Portugal e os lusos, enquanto que o cariz heróico da

Inglaterra é transmitido por Shakespeare em diversos trechos,

como o célebre passo de Richard II (11,1,40): "This royal throne of

kings, this scepter'd isle / This earth of majesty, this seat of

Mars, [...] This blessed plot, this earth, this realm, this England"

(Shakespeare 1981: 365).

18 A selecção dos supracitados trechos pretende apenas ilustrar a análise

proposta e não é de modo algum exaustiva. Convirá recordar que Camões

também quebrou as convenções petrarquistas, por exemplo, nas endechas

dedicadas a Bárbara. Em "Aquela cativa, que me tem cativo", rende-se à

"pretidão de Amor" na figura de uma mulher de cabelos
e olhos negros, quiçá ela

própria negra ou indiana. Consulte-se Luís de Camões. Lírica Completa I. pret.

Maria de Lurdes Saraiva, Imprensa Nacional / Casa
da Moeda, Lisboa, 1986, pp.

242-243.
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Quanto ao espaço lírico que lhes é comum, resta-nos evocar

as palavras do pai do Romantismo inglês, William Wordsworth,

no soneto "Scorn not the Sonnet" (1827), escrito em defesa dessa

forma poética. Shakespeare encabeça a lista de sonetistas

famosos: "With this key Shakespeare unlocked his heart". Camões

inspira-lhe também um verso, "With it Camoens soothed an

exile's grief',19 o suficiente para constituir uma das referências

mais importantes para a integração do poeta português entre os

grandes da literatura mundial.

Conclui-se que só em pleno século XIX, sob influência dos

corolários românticos,20 se começa a divulgar a paridade entre o

génio de Camões e de Shakespeare, não tanto era termos

biográficos nem das composições em concreto, mas no tocante ao

lugar cimeiro que ambos os autores ocupam como expoentes
máximos da literatura dos respectivos países.21 De acordo com a

perspectiva britânica, igualar um poeta estrangeiro ao maior

escritor inglês terá sido considerado um elogio supremo.22 Para

os portugueses, sobretudo no período anterior ao Ultimato, essa

paridade funcionava simultaneamente como uma mais-valia mas

também podia ser encarada, de algum modo, como uma

submissão.

Na verdade, o facto de não termos encontrado qualquer
referência a Shakespeare como sendo o Camões inglês parece-
nos suficientemente significativo no tocante à superioridade
implícita que a cultura inglesa revelava quanto à portuguesa, e

que acabava por se manifestar ao longo dos tempos entre estes

dois países, unidos, convirá lembrar, pela mais antiga Aliança do
mundo.

19
William Wordsworth, The Poetical Works, vol. II, Longman, Rees, Orme,

Brown, and Green, London, 1827, p. 305. Em 1896 Wordsworth publicou a sua

tradução do sexteto do soneto de Tasso, integrando o verso "Camoens, he the

accomplished and the good".
20
Recorde-se que o início do Romantismo em Portugal é assinalado pela

publicação do poema significativamente intitulado Camões (1825), de Almeida
Garrett, ele próprio exilado em Inglaterra.

"
Desde 1989, a atribuição do Prémio Camões representa um importante

instrumento de preservação do nome do vate português no mundo das Letras
lusolonas. Em 2004, o Prémio foi atribuído a Agustina Bessa-Luís Eugénio de
Andrade, falecido em Junho de 2005, foi agraciado em 2001 A consagração
institucional alem-fronteiras de Luís de Camões é inquestionável e o poeta quer
na vertente lírica, quer na épica, continua a suscitar o interesse britânico no
mundo académico e no público leitor de um modo geral. Veja-se Iolanda Freitas
Ramos, "Imagens Inglesas de Camões", in Actos do I Congresso Internacional de
Estudos Anglo-Portugueses, CEAP/FCSH, Lisboa, 2003 pp 225-233""

Se tivermos em conta os géneros literários, seria mais correcto escolher
um dramaturgo como por exemplo Gil Vicente, para se evocar em conjunto com
o maior dramaturgo inglês.

J
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JOHN MORE E DAMIÃO DE GÓIS: DUAS FORMAS

DE UM MESMO ECUMENISMO

Isabel Pestana Moser

O facto de John More ser o único filho do Chanceler de

Henrique VIII não determinou que tivesse uma educação diferen

te da de suas irmãs, todas elas mais velhas — Margaret, nascida
em 1505, Elisabeth, em 1506, Cecily, em 1507, e, por último,

John, em finais de 1508 ou em 1509. A mãe, Jane Colt, morreu

em 151 1, e Sir Thomas More voltaria a casar, não muito depois,
com Alice Middleton, também viúva.

Além dos quatro filhos do primeiro casamento, com Sir

Thomas More viviam Margaret Gigs, uma das maiores amigas de

Margaret More, e Alice, filha do primeiro casamento de Alice

Middleton, aceites como membros de uma só família. O relacio

namento de More com a família, ou seja, com todos os que viviam

em sua casa, era muito profundo, razão por que lhes dispensava
boa parte do tempo de que dispunha.

Pensando em Sir Thomas More como homem, como pai e

marido, os seus biógrafos escreveram, e escrevem, que o Chanceler

henriquino sentia, de maneira acentuada, a falta da família,

sempre que era obrigado a ausentar-se, em virtude do cargo que

ocupava no Governo de Inglaterra. Tentava que a a separação
não fosse tão dolorosa, com a redacção de cartas, das quais
infelizmente muito poucos exemplares chegaram até nós. Acerca

da personalidade do Chanceler, escreve RobertWhittinton, numa

definição que continua de extrema actualidade, citada por Fer

nando de Mello Moser, na obra referida na nota 1 : Tomás More é

um homem de espírito admirável e singular erudição. É um

homem com virtudes raras (...) como não conheço outro. Pois onde

está o homem (...) de igual benignidade, modéstia e afabilidade?
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E consoante o tempo exige, excelente na alegria
e nos receios e,

outras vezes, de profunda gravidade; o que se poderia chamar:

um homem para qualquer tempo.
'

A preocupação com a educação dos filhos era tal que ele

próprio tomou para si tal missão. Para que se
tenha uma ideia da

alegria que esta função lhe proporcionava, para além da vida

sobrecarregada de problemas das mais diversas ordens, nunca

subestimou o papel de chefe de família, de pai e de dono
de casa.

O Humanismo de Thomas More é eminentemente cristão,

como o seu Cristianismo é, a vários títulos, essencialmente

humanista, do mesmo modo que o seu socialismo assenta num

espírito evangélico de ideal comunitário; tudo se insere na sua

catolicidade. Foi, assim, muito grande a influência que o Chanceler

de Inglaterra exerceu nos filhos e na preparação destes para a

vida.

John More, o único rapaz e o filho mais novo, nasceu em fins

de 1508 ou começos de 1509, como dissemos, e, tal como

acontece com as irmãs, muito pouco se sabe acerca da sua

infância. Interessante, no entanto, analisar nalgumas cartas de

Thomas More aos amigos mais próximos as palavras acerca de

cada um dos filhos. Menciona, com particular afecto, as cartas

ou as poucas linhas que o filho escrevia, ainda muito pequeno.

Numa dessas cartas, o Chanceler refere a evolução do filho, ao

tentar compreender, corresponder e responder ao jogo de pala
vras que lhe era enviado pelo pai, procurando escrever correcta

mente na linha do que lhe era solicitado. Tal como as irmãs,

John More procurava obedecer às ordens do pai: Cada um de vós

terá de me escrever uma carta quase diariamente. Não há descul

pas que valham e sabem que John procura não dar nenhuma. Não

podem dizer que o carteiro saiu precipitadamente, ou que não

encontraram nenhum tema para desenvolver. Nada vos vai impe
dir de me escrever; pelo contrário, só isso será aconselhável.2

Todos os filhos, e John em particular, demonstram desde

muito cedo elevado coeficiente de inteligência e potencialidade
para o desenvolver, se necessário fosse. John era muito determi

nado, tendo sofrido a influência do pai, de forma mais notória do

que as irmãs, em especial no que respeita a algumas amizades,
como é o caso de Erasmo de Roterdão, que nos dá a conhecer

alguns aspectos da personalidade de John More.

'

WHITTINTON, Robert — Vulgaria, Londres, 1520.
2
PRADA, André Vasques de —

op. cit. p. 160.
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A amizade com Erasmo era profunda e recíproca. E era tão

evidente que, em 1523, o Roterodamo dedica a John a sua edição
da Nux, poema latino de Ovídio.

De acordo com Germain Marc'hadour, um dos mais eminen

tes estudiosos do Chanceler de Henrique VIII e da sua época, na

Introdução da Nux diz Erasmo a John More, explicando-se assim

o motivo por que lhe dedica uma obra com tal título: Une noix se

coupe en quatre, partage celle-ci avec tes trois sceurs... ã n'estpas

question que tu dépasses ton père, aie seulement Vambition de

Végaler.3
Palavras como estas não eram, certamente, ditas por Erasmo

a qualquer pessoa. De facto, a amizade que os unia foi crescendo

ao longo dos anos. Em 1531, Erasmo dedica ao futuro tradutor

de Damião de Góis a sua edição de Aristóteles, uma segunda
edição desta obra, já que a primeira havia sido publicada em

Basileia, segundo afirma Germain Marc'hadour. É, no entanto,

importante dizer que o Príncipe dos Humanistas, na carta que

escreve ao filho do Chanceler, lhe fala de suas irmãs, e sobretudo

de seu Pai, Sir Thomas More, que descreve como vir omnibus

numeris absolutus.4

Com a dedicatória, em 1523, da Nux de Ovídio e a carta que

referimos, em 1531, na publicação das obras de Aristóteles em

grego, somos levados a pensar que Erasmo considerava John

More — então com 22 ou 23 anos
— suficientemente preparado

para a compreensão, em larga medida, de algumas das obras

mais representativas da literatura e da cultura greco-latinas. Em

1532, em Colónia, sai uma segunda edição da Nux de Ovídio com

os comentários de Erasmo — de novo dedicada a John More —

e uma outra edição sobre Dois Hinos de Prudêncio, a qual é

dedicada a Margaret Roper, a filha dilecta de Thomas More.

Temos notícia de uma reedição, em 1539, destas obras erasmianas

em Paris.

O ano de 1532 é de grande importância na vida de John

More. É publicada em Antuérpia
—

nas oficinas de Ihoannes

Grapheus
—

,
a obra de Damião de Góis, Legatio Magni Indorum

Imperatoris, Presbyteri Ioannis, ad Emmanuelem, Lusitaniae Re

gem, que, em 1533, será traduzida por John More para inglês e,

aspecto fundamental (muito embora seja, como era uso na

época, redigida em latim), é o primeiro livro de um autor portu-

3
MARCHADOUR, Germain

— UUnivers de Thomas More, Angers. 1963
—

p. 343.
4
MARCHADOUR; Germain

—

op. cit. p. 453.
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guês a ser traduzido para uma língua estrangeira. Se o ano de

1532 deve, por isso, ser referenciado, como importante pela

saída da Legatio, o de 1533 também o é por várias razões: em

Março chega às mãos de Erasmo um exemplar da Legatio,

enviado por Damião de Góis e. no final desse mesmo ano, saem

provavelmente duas edições desta obra, uma traduzida para

inglês e publicada em Londres por W. Rastell, e outra, sobre a

qual recaem dúvidas, mandada traduzir e imprimir por Erasmo,

na Alemanha.

Parece, portanto, de aceitar, que a tradução deste trabalho,

late happed in my hande through the helpe ofa specyallfamyliar

frende of myne5, foi sugestão de Erasmo a John More.

Antes de passar a uma análise da Introdução de More à

tradução da Legatio, recorde-se que nesse mesmo ano John More

traduz, igualmente para inglês
—

mas agora de um original
alemão — A Sermon of the Sacrement of the Aulter, escrito por

Frederyke Náusea.

Para uma melhor compreensão da personalidade de John

More, analisaremos a Introdução à tradução da Legatio, cujo
texto transcreveremos adiante, mas antes faremos referência a

alguns pontos que consideramos importantes.

Começa o filho do Chanceler henriquino por acentuar o valor

da publicação de uma obra de carácter descritivo, como é o caso

da Legatio, na qual se defende uma nova noção de sociedade, em

que todos tinham de obedecer à mesma lei, sem distinção de

classes, excepção feita ao Imperador e ao Patriarca, que, embora

em posição privilegiada, tinham no entanto de respeitar algumas

regras destinadas aos demais, como seja o baptismo anual, a

comunhão e confissões diárias, o respeito pela antiga Lei de

Moisés. No plano jurídico, porém, só ao Imperador era concedido
um estatuto especial de juiz supremo em casos de condenação à

pena última, o que nem ao Patriarca era permitido.
Nessa orientação, o tradutor declara a possibilidade de se

deparar com alguns embaraços, precisamente pelos aspectos da

obra, não apenas por se tratar de um trabalho descritivo, e

portanto muito pormenorizado, não usual na época, mas tam
bém pela dificuldade de interpretar a vida e a estrutura da corte

do Preste João.

5
MORE, John — The Legacye or embassate of the great emperour of Inde

PresterJohn. vnto Emanuel kinge ofPortyngale, in the yere ofour lordeMvC xiii.
Londres. 1533, p. 2.
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Diz-nos John More que uma das razões pela qual decidiu
fazer esta tradução foi por ter considerado o original not only
new, trew, and pleasaunt to the reader6, mas ainda por ter sido

atraído pela sua leitura, que o levou a envolver -se com grande
devoção na versão inglesa da mesma.

A Legatio baseia-se, particularmente, na descrição do estado,
da fé, da religião, de todo o tipo de cerimónias, do poder do

Patriarca e da sua missão no desempenho da aplicação das leis

do Império do Preste João, figura que cativava a Europa desde há
muito. Foi, no entanto, em Portugal, que o mito do Preste

adquiriu mais intensa relevância, dando origem a expedições,
por terra e por mar, em busca do seu reino que se imaginava
maravilhoso.

O Preste João foi tema de alguns trabalhos meus efectuados
noutras ocasiões7. Gostaria, no entanto, de deixar aqui presente
a minha opinião acerca desta tão carismática figura na História
de Portugal.

Personagem de há muito falada, a sua lenda perde-se no

tempo, vindo a assumir particular importância no começo da

história dos descobrimentos portugueses, uma vez que o seu

conhecimento chegara a Portugal através da literatura medieval,
em especial pelo Livro de Marco Paulo3, de que se sabe ter

existido um exemplar na livraria de D. Duarte em latim e lingua
gem9. Uma das primeiras notícias do Preste João remonta ao

século XII e vem da cidade de Viterbo, pela boca de Hugo, bispo
de Gabala, e é um pedido de socorro contra o Crescente. A

divulgação do nome e da lenda do Preste João deve procurar -se

numa carta apócrifa, que circulou depois de 1165, nas mais

diversas línguas, na qual o rei sacerdote é apresentado como o

mais poderoso da terra, senhor de tesouros fabulosos e protector
dos pobres. A localização do seu reino, ora na Europa ora na

Ásia, é o resultado de uma imensidade de informações de diversa

origem, que se entrecruzam de forma desconcertante.

Só em 1316 uma missão de dominicanos enviada por João

XXII consegue saber ao certo a localização da corte do Negus. É

6
MORE, John —

op. cit, p. 1.
7
A Figura do Preste João no Humanismo Português, ainda inédito (conf. na

Universidade Autónoma de Lisboa): Damião de Góis and John More through the

analysis of Legatio Magni Indorum Imperato-ris Presbyteri Ioannis. ad Emanuelem
Lusitaniae Regem. Anno Dominí. M. D. XIII.

8
PIMPÃO, Álvaro Júlio da Costa, História da Literatura Portuguesa I,

Coimbra, 1947, p. 229.
9
Vd. Marco Paulo, editado por Francisco Maria Esteves Pereira, Lisboa,

1922.
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a partir daqui que vêm à Europa informações mais certas
acerca

da Etiópia10 e do seu povo (identificados como 'reino do Preste

João') , notícias estas que chegam à Hispânia. Oliveira Martins foi

o primeiro estudioso português a assinalar a existência
no Atlas

Catalão de 1375/80 de uma representação do Preste João, entre

as palavras Africa e Núbia.

Para outros estudiosos, a figura do Preste João está intima

mente ligada à de João —

o Evangelista
—

, pelas coincidências

que registamos; partamos, para tal, do Evangelho de São João,

cap. 21, vers. 20-23: Pedro voltou-se e viu que o seguia o

discípulo que Jesus amava, o mesmo que na ceia se tinha

apoiado sobre o seu peito e lhe tinha perguntado: 'Senhor, quem

é que Te vai entregar?' Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: 'Senhor,

e que vai ser deste?' Jesus respondeu-lhe: 'E se Eu quiser que ele

fique até Eu voltar, que tens tu com isso? Tu, segue-Me!'
Foi assim que, entre os irmãos, correu este rumor de que

aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele

não havia de morrer, mas sim: 'Se Eu quiser que ele fique até Eu

voltar, que tens tu com isso?'

Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as

escreveu. E nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro.

Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem

escritas, uma por uma, penso que o mundo não teria espaço para

os livros que se deveriam escrever."

Esta pode ser, em minha opinião, uma das razões para a

criação da lenda do Preste João e a possibilidade da admissão da

existência de um Reino cristão no Oriente.

Tal lenda foi também, ao que penso, um dos motivos mais

importantes que levaram o infante D. Henrique, animado pelo

espírito de cruzada reinante na primeira metade do séc. XV, e,

mais tarde, alguns monarcas portugueses a enviar embaixadores

e mensageiros em demanda do reino do Preste João das índias,

como passou a ser designado, por volta do ano de 1451-1452, ou

seja, no reinado de D. Afonso V.

A opinião que apresento de que o Preste João se identificaria

com o evangelista São João viria a tomar em mim alguma solidez

quando, em conversa com o saudoso, e sempre recordado,

Mestre Lima de Freitas, concluí que, partindo de estudos total

mente distintos, tinha chegado à mesma opinião do Mestre.

10
Nesta época Etiópia e Abissínia eram sinónimos.

11 BÍBLIA SAGRADA, Evangelho Segundo São João — Nova Bíblia dos

Capuchinhos. Lisboa/Fátima, 1998.
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Acerca de um dos seus quadros, representando exactamente o

mito do Preste João, escreve Lima de Freitas: Aio centro da tela o

Preste aparece como um adolescente nú, de longa cabeleira

dourada. Adolescente porque João Evangelista, que deverá ficar
na terra até ao fim dos tempos', é homólogo do Christus Juvenis

coroado por uma cabeleira solar, solsticial, os ombros cobertos por
uma capa verde, cor banal da esperança, mas também cor da

renovação primaveril, cor que o Islão atribui ao Profeta derradeiro,

forrado por dentro de vermelho, símbolo do amor ardente, da

coragem, do sacrifício dos mártires. Adolescente de olhar velado

pela nostalgia, no seio de tanta alegria ressurreccional, porque
ele vê no fundo de todas as coisas e essa nostalgia

—

a saudade

— é o penhor da lembrança eterna, da presente reminiscência do

Mundo Melhor. O Preste segura na mão esquerda a vara e o Livro.

Vara de Hermes ou de Gabriel, igual à de S. Vicente no famoso

políptico de Nuno Gonçalves. O Livro está fechado, posto também

contra o peito (...) A mão direita levanta o corno da abundância.

que se derrama como os os cabelos de João. O Preste Real está

no trono do Norte absoluto, tipificado na paisagem da direita pela
Ursa Menor (...) De cada lado do Preste Rei estão duas persona

gens de joelhos. À esquerda o velho eterno João em Patmos,

oferecendo a esjéra do Mundo, com uma águia negra aos seus

pés
—

como um dos corvos da lenda de S. Vicente! — águia que
sustenta umafilactera, onde pode ler-se o versículo do Apocalipse

(XXI. 5)
— et dixit qui sedebat in throno: Ecce novafacio omnia. À

direita, uma mulher-anjo de asas cor de púrpura
—

como o anjo

da narrativa visionária de Shoravardi! — morena e coroada, pois

não é outra senão a Rainha de Sabá, Rainha da Etiópia
— reino

'imaginai' do Preste João —

. grávida da sabedoria de Salomão,

ofertando um cálix, um graal, d' onde surge o Grifo, emblema,

como é sabido, da Ressurreição Crística (...)12

Antes de analisar o objectivo principal deste trabalho, ou

seja, a Introdução da tradução do livro de Damião de Góis,

dediquemo-nos um pouco mais à história do Preste João em

relação a Portugal.
Vários têm sido os eruditos que se têm consagrado a inves

tigar o tema do Preste João; de entre eles salientam-se dois cujas

opiniões acabam por se completar: Jean Aubin, com o seu artigo

LAmbassade du Prête Jean à D. Manuel, e Elaine Sanceau, no

seu livro Em demanda do Preste João. O primeiro é uma análise

12
DURAND, Robert — Mitolusismos de Lima de Freitas. Lisboa, 1987.

p. 104-106.
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científica de toda a questão do Preste João; o livro de Elaine

Sanceau uma versão simplificada e popular da problemática,

ainda que tenha o carácter de divulgação, baseia-se, contudo,
em

documentos das chancelarias.

Em ambos os autores se nota a vontade de encontrar expli

cação para a ânsia de localizar e contactar o mítico reino do

Preste João das índias, referenciando-se o começo das relações

diplomáticas entre Portugal e a Etiópia, país onde se situaria o

famigerado reino, logo após a tomada de Ceuta.

Quem seria o Preste João e donde lhe proviria tal nome?

Elaine Sanceau responde-nos desta forma:

Ninguém sabia, ao certo, onde ficaria o reino do Preste João,

único príncipe cristão num continente gentilício, mas nunca se

duvidava da sua existência. Rei como o Preste não o havia na

Terra. Os seus vestidos eram lavados no fogo e tecidos na

salamandra. Morava num palácio encantado, nas montanhas, e

em frente havia um espelho mágico onde ele podia ver os seus

vastos domínios num relance. Sete reis serviam, constantemente,

o Preste João, bem como sessenta duques, trezentos e sessenta

condes, e cavaleiros e fidalgos sem conta. Trinta arcebispos

sentavam-se à sua direita e vinte bispos à esquerda. Por cozinhei

ro tinha um rei-abade, um rei-bispo por copeiro, um arquimandita

por comandante da cavalaria, e um arcebispo por mordomo.

Cercado de serviçais de tão elevada categoria, como poderia ele

designar-se também por rei? Além disso, este poderoso soberano

era perfeito, e, portanto. Humilde. Era, pois, conhecido por Presbyter
ou Preste João.'3

Eis uma das imagens, lendárias, da corte do Preste João,

transmitida, na maioria das vezes, pelos peregrinos da Terra

Santa, particularmente entre o séc. XII e o séc. XIII. No séc. XV

não havia grandes dúvidas de que o reino do Preste se situava na

Etiópia.
O infante D. Henrique foi o principal impulsionador da

procura do Preste João, que se acreditava ser algures no Oriente.

Esta procura tornou-se mais intensa em tempos de D. Afonso V,

ca. de 1451-1452, e, de acordo com um documento da chance

laria deste monarca, publicado por Pedro de Azevedo e referido

por Jean Aubin14, foi recebido na corte portuguesa um fidalgo de

nome Jorge, ambassadeur du Prêtre Jean. Personagem estranha

13
SANCEAU, Elaine — Em demanda do Preste João, Porto, 1965, p. 10.

14
AUBIN, Jean — LAmbassade du Prêtre Jean à D. Manuel, in Le Latin et

LAstrolabe. Paris, 1996, p. 134.
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esta, que se autodenominava embaixador, identificado por Vitorino

Magalhães Godinho como Georgius Sur15, que deixou a Etiópia
em Janeiro de 1541, com cartas para o Papa Nicolau V Estas

cartas viriam a causar dificuldades ao projecto ecuménico de

Damião de Góis, pois, para o humanista, os etíopes deviam ser

considerados católicos de pleno direito: adoravam a Deus e a

Santíssima Trindade, veneravam a Virgem Maria, como Mãe de

Deus e Mãe da Igreja, mas simultaneamente seguiam a Lei de

Moisés tal como ela tinha sido dada no Monte Sinai.

A cúria romana, por seu lado, não aceitava que fosse consi

derado católico, como Damião defendia, um povo que adorava a

Deus e à Santíssima Trindade, venerava a Virgem Santa Maria

como Mãe de Deus e Mãe da Igreja, mas não abandonara a Lei de

Moisés.

Acerca deste embaixador Jorge, que não é mencionado mais

nenhuma vez, há uma outra versão: seria um peregrino a Roma

ou a Jerusalém, persuadido por agentes do infante D. Henrique
a visitar Portugal?

A procura do reino do Preste tornou-se ainda mais intensa no

reinado de D. João II, como se confirma neste passo de Fernão

Lopes de Castanheda:

(...) determinou de prosseguir ho descobrimento da costa da

Guiné que seus antecessores Unhão começado: porque por aquela
costa lhe parecia q descobriria o senhorio do Preste João das

índias de que tinha fama; para que por ali pudesse entrar na

índia (...)
16

D. João II foi, de facto, o monarca português que mais se

preocupou com o achamento do reino do Preste. Detentor de uma

personalidade invulgar, como é do conhecimento geral17, o Prín

cipe Perfeito decidiu tomar contacto com a corte do Preste pelos
seus próprios meios. Assim, em Maio de 1487, envia a famosa

embaixada, por terra, de Afonso de Paiva e Pêro da Covilhã em

demanda do reino da Etiópia, com cartas do Rei de Portugal para
o Preste João. Esta missão teria tido resultados mais eficazes, se

não fosse o caso de Afonso de Paiva ter perecido antes de atingir
o reino desejado; Pêro da Covilhã, mestre em língua árabe,

prosseguiu a viagem, num esforço contínuo até chegar à corte do

15
GODINHO, Vitorino Magalhães

— Ensaios I Sobre História Universal,

Lisboa, 1968, p. 155, cit. por Aubin.
16
CASTANHEDA, Fernão Lopes de

— História do Descobrimento e Conquista

da índia pelos Portugueses. Liv. I, Cap. I, p. 7-8 (ed. Lello & Irmão), Porto, 1979.

17
V. MENDONÇA, Manuela — D. João II um percurso humano e politico nas

origens da modernidade em Portugal, (passim).
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Preste em 1494, onde teve bom acolhimento, tendo sido pois o

primeiro português a contactar o mítico reino, embora não

tivesse tido qualquer possibilidade de narrar a sua experiência

ao Monarca Português, por ter sido obrigado a fixar-se na

Abissínia, dado o seu valor como intermediário cultural com o

Ocidente, onde morreu.

João de Barros demonstra, em magistral descrição, o empe

nho do Príncipe Perfeito na procura do reino do Preste: (...)

quando faltavam na índia, sempre era nomeado hum Rey mui

poderoso, a que chamavam Preste João das índias, o qual diziam

ser Christão, parecia a El Rey per via deste podia ter alguma

entrada na índia. Porque per os Abexijs Religiosos, que vem a

estas partes da Hespanha, e assi per alguns Frades, que de cá

foram a Jerusalém, a que elle encommendou que se informassem
deste Príncipe, tinha sabido, que seu estado era a terra, que

estava sobre Egypto, a qual se estendia té o mar do Sul (,..)18.

Ainda a este propósito, escreve o Cronista: (...) Assi que

conferindo todas estas cousas, que o mais ascendiam em desejo

do descubrimento da índia, determinou de enviar logo neste anno

de quatrocentos e oitenta e seis dobrados navios per mar, e

homens per terra, pêra ver o fim destas cousas, que lhe tanta

esperança davam (...f9.

Outras tentativas de encontro do reino do Preste João foram

empreendidas em nome de D. João II, e as naus que partiram de

Lisboa faziam-no com o firme desejo de encontrar notícias do

Preste, ainda que não houvesse, fundada em bases sólidas, essa

certeza de um reino cristão no Oriente. No reinado de D. Manuel,

as buscas continuaram, e uma das narrações que conhecemos

da chegada a Melinde, em 1500, de Pedro Álvares Cabral, é de

Lopes de Castanheda e muito significativa por nela se aludir a

um sertão que se prolonga até o estreito que poderia conduzir ao

reino mítico do Preste: (...) E nesta vista deu el-rey hu piloto a

Pedraluarez que ho levasse a Calicut, & ele lhentregou dous

degradados pêra que se enformassem do sertão ate ho estreito,

& hu deles foy Ioão machado, que aproueitou despois tanto aos

Portugueses como se conta no Liuro Terceiro (,..)20.

Castanheda é completado por Barros, da seguinte forma: (...)
Pedralvares sem cautela alguma de reféns, por não mostrar

18
Da Ásia de João de Barros e de Diogo do Couto, Déc. I, Liv III cap V.

Lisboa, 1778.
19
BARROS, João de —

op. cit., p. 184.
20

CASTANHEDA, Fernão Lopes de —

op. cit., cap. XXXIII, Porto 1979,

p. 78.

36



desconfiança d'ElRey, ao outro dia enviou a elle Aires Corrêa, e

Ajfonso Furtado, e João de Sá, que o acompanhavam, e por língua

Gaspar da índia. Per o qual Aires Corrêa lhe enviou dizer, que a

principal cousa, que o trazia áquelle seu porto mais que a outra

d'algum Rei, ou Príncipe da índia, era o que já per outro Capitão

d' EIRey seu Senhor tinha sabido ser, o seu nome tão celebrado

nas partes Occidentais da Christandade (...)21

De uma embaixada, confiada ao valenciano Antão Lopez, com

destino ao imperador da Etiópia, fala-nos Damião de Góis na

Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, nestes termos: (...) Destas

seis nãos, quomo atras fica dito fez duas capitanias, das quaes
deu húa Afonso dalbuquerque, hos outros dous capitães q iham

debaixo da sua bãdeira erão Duarte pachequo pereira, de quê

atras fallei, & faltarei aho diante, ho terceiro era Fernão martis

dalmada, que morreo nesta viagem, ha outra capitania deu elRei

a Francisco dalbuquerque primo Dafonso dalbuquerque, hos ou

tros dous capitães eram Nicolao coelho, que foi com dom Vasquo

da gama a primeira vez à índia, & Pêro vaz da veiga, em cuja

companhia mandou hum Valêçeano per nome Antão Lopez q viera

da índia com Ioam da noua, ho qual Antam lopez elRei mãdaua

com embaixada aho Emperador da Ethiopia, & Rei dos

Abexis (...) 22.

Sabe-se, porém, que Lopez não chegou ao seu destino, por ter

morrido em Jeddah.

Em Maio de 1505, nova tentativa de procura do reino do

Preste, narrada por D. Francisco de Almeida, vizo-rei da índia,

sem resultados, já que o enviado foi morto em Mombaça, no ano

seguinte23.
Em 1506, mas desta vez de Lisboa, sai uma armada chefiada

por Tristão da Cunha, levando consigo cartas de D. Manuel para

o Preste, com uma proposta de acções militares contra os Mouros.

Em face das mais diversas contradições literárias, não era pos

sível localizar com exactidão o reino do Preste, para mais se

atentarmos nas Crónicas de Fernão Lopes de Castanheda, João

de Barros e Damião de Góis, que afirmam que as cartas ficaram

entregues a um chefe local, em 1507, atitude compreensível,

tendo em atenção que, após a viagem de Vasco da Gama, Melinde

era considerada a cidade do Oriente que se encontrava mais

21
BARROS, João de —

op. cit, I, V, cap. IV, p. 410.

22 GÓIS, Damião de — Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel parte I. Lisboa,

2001, c. LXXVII, p. 165.

23
AUBIN, Jean

—

op. cit, p. 136.
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próxima do reino do Preste24 e era considerada pelo monarca

português como cidade amiga, dada a influência que os Portu

gueses já aí detinham. Haveria um contacto mais fácil por terra,

já que por mar era praticamente impossível atingir aquele
reino.

A distância entre Melinde e a Abissínia, se tivermos em linha de

conta os erros geográficos, que podiam ser cometidos nessa

altura nos diferentes tipos de medições, era pequena.

A armada de Tristão da Cunha a que nos referimos levava

consigo personagens importantes, três que tinham a ver com o

início das relações diplomáticas entre Portugal e a Etiópia, numa

fase pioneira: Sidi Muhamed —

um mouro turco
—

, João Sanches

—

um mouro cristianizado —

, e João Gomes — um deportado de

quem temos um testemunho de grande interesse, revelado por A.

A. Banha de Andrade, no seu trabalho acerca de Tristão da

Cunha citado por Aubin: Item, a Johã Gomes que foy na Julyoa

por bombardeiro. Emtrou nesta nao por mandado do capitam mor

a xxbij d'abril de 507, doze mijll duzemtos quoremta sete

Reis xij ije Rbij do tempo de bij meses xxix dias que

servyo ate a xxb de dezembro da dita era em que sayo da nao

pêra o Preste Joham com cartas do dito capitam mor25.

Estes três homens desembarcaram em Melinde, no fim de

Março de 1508, e foram no barco de Francisco Távora, um dos

capitães de Afonso de Albuquerque, até Faylak (actual Aluía), de

modo que, cada um por si, pudesse chegar ao Reino do Preste

João. As notícias que temos não nos deixam grandes dúvidas de

que João Sanches chegara ao reino do Preste, apesar de serem

contraditórias as interpretações dos modernos historiadores.

Uma das cartas enviadas pelo Preste a D. Manuel, e entregue ao

Monarca pelo embaixador Mateus, figura central da Legatio (...)

fala da chegada à Etiópia de um João, que se auto-denominava

clérigo, e de João Gomes, parecendo assim referir-se aos nomes

das pessoas atrás mencionadas. Foi só em Setembro de 1510, ou

seja, cerca de dois anos e meio depois, que Afonso de Albuquerque
soube da chegada destes enviados à Etiópia, como afirma numa

carta que escreve a D. Manuel, datada de 16 de Dezembro em

1512 26.

Com Mateus, aparecia pela primeira vez em cena uma figura
real e com poderes representativos da corte do reino mítico do

Preste das índias. Abria-se então uma nova e mais concreta

24
AUBIN, Jean —

op. cit, p. 137.
23
AUBIN, Jean —

op. cit, n. 20, p. 138.
26
AUBIN. Jean —

op. cit, 140.
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ligação nas relações entre Portugal e a Etiópia. Esta personagem
vai ser, como já disse, o protagonista da obra de Damião de Góis

Legatio Magni Indorum Imperatoris Presbyteri Ioannis, ad

Emanuelem Lusitaniae Regem Anno Domini. M.D.XIII, publicada
em Lovaina, em 1532, e traduzida para inglês, em 1533 por John

More.

Os três homens que partiram na armada de Tristão da

Cunha e chegaram à Etiópia desempenharam, pois, uma função

principal: a entrada de portugueses na corte do Preste e o envio

à corte manuelina de uma prova real da sua existência, na figura
de um embaixador.

Mas quem era esse Mateus? Leiamos, antes de mais, algu
mas palavras que Damião de Góis escreve na sua dedicatória a

Iohannes Magnus Gothus:

eu próprio vi este Mateus e falei com ele uma série de vezes,

como vereis adiante, dirigindo-se, ainda ao Arcebispo de Upsala:
No ano da salvação de 1513, chegou por mar a Portugal um

embaixador do famigerado e poderoso Preste João, imperador dos

Indos, e de sua mãe, a rainha Helena, de nome Mateus, arménio

de nacionalidade, enviado a D. Manuel, cristianíssimo rei de

Portugal. Acompanhava a delegação um jovem adolescente, de

aspecto nobre, abexim, educado na corte do Preste João, chama

do Jacob. Foram recebidos festivamente e com desusada alegria

pelo nosso rei. Permaneceram três anos na corte, cumulados de

honras, alimentados todo o tempo a expensas régias, até que nos

despedimos deles e eles regressaram contentes à sua querida

pátria.

Depois que o jovem e Mateus expuseram ao nosso Rei o

encargo que lhes tinha sido cometido e entregaram uma carta do

seu Imperador a D. Manuel, o Rei, poucos dias depois chamou-os

de novo à sua presença e, perante homens doutos e os próceres

da corte, mandou interrogá-los, por meio de um intérprete, acerca

da sua fé, actos e devoção de culto e situação do reino dos Indos.

Nessa altura, tinha eu 12 anos e era um dos meninos a que

chamavam discóforos, porque levávamos os pratos à mesa do rei.

Nessas funções servi a Régia Majestade durante dois anos,

assisti e presenciei tudo como os demais da corte; vi, ouvi e até

compreendi quanto a idade mo permitiu27.

27 GÓIS, Damião de — LegatioMagni Indorum Imperatoris Presbyteri Ioannis,

ad Emanuelem Lusita-niae Regem Anno Domini 1513. f. iiv; f. iii, Lovaina, 1532,

p. 3, na tradução de John More, publicada por William Rastell, Londres, 1532

(tradução minha).
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Que diria a carta enviada pelo Preste a D. Manuel? Embora

o original se tenha perdido, há alguns traslados:
uma tradução

feita para português em 1514, uma em italiano e outra ainda em

espanhol. Estas versões dão a conhecer a carta que Damião de

Góis utilizou para a sua versão latina da Legatio (...). Quando,

mais tarde, ca. de 1566/67, publica a Crónica do Felicíssissimo

Rei D. Manuel28, Damião de Góis apresenta-nos uma versão

revista e melhorada dessa mesma carta29, tendo como objectivo

dar a conhecer um dos documentos básicos das relações entre

Portugal e a Etiópia. Parece-nos, no entanto, mais considerável

o texto de Castanheda: (...) Em nome do padre, & do filho & do

Spirito sctõ, três pessoas em hu sô deos. A saluação & graça de

nosso senor e redêptor Christo Iesu, filho de N. senora Maria a

virgè, ho qualfoy parido na casa de Belê: a graça & benção seja

sobre o amado hirmão, ho Christianissimo rey Manuel, caualeyro
dos mares, sugigador &forçador dos infiéis & descridos mouros,

prospereuos ho senhor Christo, & vos de vitoria sobre vossos

imigos, & alargue & estêda vossos reynos: pelos rogos & deua-

ções dos messejeiros do redemptor Christo, os quatro euãgelistas,

Ioane, Lucas, Marcos & Mateus, suas sctdades & orações vos

goardê. Fazemos saber ao amado hirmão q a nos chegarão da

vossa grade & alta casa dous messejeiros, hu se chamaua Ioane

dizêdo q era clérigo, & outro Ioane gomez, & dissera. Queremos
mãtimêtos & gentes. E pêra esto enuiamos a vos nosso embaixa

dor Mateus hirmão do meu seruço, cõ licêça do patriarcha Marcos

q nos da a benção, & mãda os clérigos a Ierusalê, padre nosso &

de todo meu senorio esteyo da fé de Christo & da sctã Trindade.

E ele enuiou por nosso mandado a hu vosso porto da índia,

dizendo que vos daríamos tãtos mantimètos como os montes: &

assi vos daríamos gentes tantas como as áreas do mar, &foy nos

dito q ho senor do Cayro fazia armada de nauios pêra mãdar

cõtra vossas armadas, & nos vos daremos tãtas gètes q este no

estreyto de Meca. s. Beb, Almandeb, ou pêra enuiardes a Iudã ou

ao Toro façais desterrar estes mouros de sobre a face da terra, &
nos por terra & vos hirmão por mar, que nos somos poderosos em
a terra, pêra q os ojferecimétos & offertas que se apresentão ao

sepulchro sctõ, não as dê mais a comer aos cães. E este he ho têpo
achegado da promessa q disse Christo & sancta Maria sua

madre, que disserão q no derradeiro têpo se aleuantaria ho rei da

parte dos fracos, & este daria fi aos mouros. E este prometimèto

GÓIS, Damião de —

op. cit, parte III, cap. LIX.
AUBIN, Jean —

op. cit, n. 30, p. 140.
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q disse Christo & sua madre & todo o q vos Mateus nosso

embaixador disser recebey como nossa pessoa & o crede, porq ele

he ho principal q temos, q se outro teueramos q soubera ou

entédera mais q ele, nos volo enuiariamos, & quiséramos enuiaruos

nossa embaixada pelos vossos q ca enuiastes, & tememos de vos

não apresentarê nossas cousas como queremos. E coeste èbaíxador

vos enuiamos hua cruz do lenho em q foy crucificado nosso

senhor Iesu Christo ê Jerusalê, q me foy de lã trazido, de q fiz
duas cruzes, hua nos fica. & a outra vos enuiamos cõ nossa

embaixada: & ho dito lenho he preto, & leua hua argola peqna de

prata, & quiséramos enuiaruos muyto ouro, mas cõ medo dos

mouros q ho tomassem nos caminhos por onde auia de passar, ho

deixamos de fazer. E se vos ouuerdes por bê, do que nos teremos

muyto cõtentamêto quererdes nos dar vossas filhas pêra nossos

filhos, ou tomardes nossos filhos pêra vossas filhas q será mais

rezão, no mais se não q a saluação & graça de nosso redeptor
Christo Iesu, de nossa sehora sctã Maria virgê se estêda sobre

vossos estados, & sobre vossos filhos & filhas, & sobre toda

vossa casa amè. Mais vos fazemos a saber q se ordenássemos

nossas gentes q encheríamos a todo ho mudo, mas não temos

nenhú poder no mar. Christo Iesu vos queira ajudar, q certo as

cousas que tendes feyto na índia sam milagrosas. E se quiserdes
armar mil nãos, nos as abastaremos de mantimentos30.

Eis, pois, a carta que marca o início das relações diplomáti
cas entre Portugal e a Etiópia, que foi lida, em primeira mão, por
Afonso de Albuquerque e que, de acordo com Castanheda, diz o

seguinte: Vista polo gouernador esta carta, e a menção q fazia
dos nossos, q ele mesmo lançara e Félix andado no cabo de

goardafu, como ja disse, deu se ao q lhe disse Mateus q era

embaixador do Preste, & q queria ir a Portugal cõ aqla embaixada.

E prometeolhe q naqlle ano ho mãdaria ê húa nao: &foy em húa

que hauia dir Bernaldim freire por capitão, q auia de partir mais

tarde q as outras & logo lhe ordenou nela seu gasalhado & lhefez
mercê ê nome dei rey pêra se aperceber, & encomêdouho a

bernaldi freire31.
Os historiadores modernos ainda não procuraram clarificar,

em toda a sua plenitude, a verdade da embaixada de Mateus. O

texto da carta que, muitas vezes, é o que tem menor crédito,

ganha a confiança de Afonso de Albuquerque, de D. Manuel e de

30
CASTANHEDA, Fernão Lopes de —

op. cit. liv. III, cap. XCVIII, p. 729-

-730.
31
CASTANHEDA, Fernão Lopes de

—

op. cit. liv. III, cap. XCVIII, p. 730.
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importantes membros da corte, já que contém tópicos e conceitos

acerca dos quais o rei de Portugal desejava obter algumas

informações: a existência de um reino cristão no Oriente, com o

qual podia estabelecer uma aliança militar, encontrando desta

forma um aliado contra os muçulmanos, inimigos da fé; a

possibilidade de uma união tão forte que pudesse ser considera

da fraternal. O facto de alguns emissários do Rei português

terem encontrado o reino do Preste possibilitaria as ambiciona

das relações entre os dois reinos; e a promessa de ajuda e

mantimentos, manifestada na carta entregue a D. Manuel, na

qual Mateus era considerado pelo Preste: hirmão do meu serviço

(...) todo o q vos Mateus nosso embaixador disser recebey como

nossa pessoa e o crede32, dá credibilidade à existência do tão

desejado Preste João das índias.

Tais declarações eram a prova irrefutável da sua Fé, que o

Preste solidificava enviando por Mateus hua cruz do lenho em q

foy crucificado nosso senhor Iesu Christo e Ierusale, q me foy de

lá trazido (...)33

A carta termina de forma que não deixaria de sensibilizar o

monarca português: Christo Iesu vos queira ajudar, q certo as

cousas que tendes feyto na índia sam milagrosas. E se quiserdes

armar mil nãos, nos as abastaremos de mantimentos34.

Diz-se tudo aqui. A carta é um importantíssimo documento,

nas suas tenções e ordenações, um exemplo significativo da

diplomacia no séc. XVI. Não é de admirar que o interesse pela
embaixada de Mateus fosse sentido não só em Portugal, como em

toda a Europa. Damião de Góis narra de forma eloquente a

embaixada de Mateus não apenas na Legatio, mas também na

sua Crónica do Rei D. Manuel se refere, na Parte III, a este

acontecimento. Elaine Sanceau descreve-nos desta forma o rece

bimento da cruz por parte de D. Manuel: El Rei recebeu (a cruz)

em geolhos dando graças a Deos com lagrimas nos olhos, pela
mercê que recebia em lhe mandar hum tal e tão precioso dom, e

com ele cartas dos embaixadores de hum tom poderoso Rei

Christão quomo ho do Abexi, e tam remoto da Europa35.
Mateus veio a Portugal como embaixador do Preste e também

da rainha Helena (ou Eleni), uma vez que a chegada dos emissá
rios portugueses à Etiópia coincidiu com a morte do rei Noad, em

32
CASTANHEDA, Fernão Lopes de — id. ibid., liv. III, cap. XCVIII, p. 729.

33
CASTANHEDA, Fernão Lopes de — id. ibid., liv. III, cap XCVIII

'

p 730
34
CASTANHEDA, Fernão Lopes de — id. ibid.. liv. III, cap XCVIII

'

p 730
35
SANCEAU, Elaine —

op. cit, p. 44.
'
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Julho de 1508, e a subida ao poder da rainha Helena, apoiada

pelo patriarca Marcos. Embora procurasse ignorar os direitos ao

trono do filho Noad, que então contava 11 ou 12 anos, e que,

mais tarde, viria a subir ao trono, Helena gozava de grande

prestígio entre os Etíopes e, quando da sua morte em 1522, foi

considerada como pai e mãe do reino. Detentora de grande

piedade cristã, de uma cultura religiosa não muito comum para

aquela época, possuidora de dois livros de orações, cuja autoria

lhe era atribuída, havia, no entanto, quem afirmasse que esses

livros não tinham sido escritos por ela, mas para ela.

Enquanto esteve no poder, o que só foi possível graças à

intervenção de Marcos, o mais alto dignitário da Igreja etíope, o

país de Helena foi alvo de dissidências religiosas: uns defendiam

a eleição de um chefe local, outros a eleição de um elemento de

alguma forma ligado a Roma, facto que causou grande instabili

dade ao seu governo. Talvez por este motivo, Helena decidisse

dar início a uma política diplomática mais activa, em especial
com países estrangeiros, o que

— até então —

era só praticado

quando se registavam questões de fronteiras com os vizinhos

muçulmanos, ou quando era necessário alguma aproximação,
embora esporádica, com a cidade do Cairo.

A Etiópia não tinha qualquer tipo de relacionamento com o

resto do mundo e estava atrasada economicamente. A sua situa

ção geográfica dificultava os contactos com o exterior, em parti

cular por não dispor de uma marinha ou frota naval. O domínio

português do Oceano Índico deu lugar a uma grande ofensiva

contra o Islão, que provocou algumas repercussões negativas
numa Etiópia fragilizada sob muitos aspectos. A situação tor

nou-se, no entanto, mais estável após a chegada dos emissários

dos portugueses e, por sua vez, com o envio a Portugal da

embaixada chefiada por Mateus. A rainha Helena tinha o grande

desejo de firmar uma aliança com Portugal, em especial depois

das vitórias navais portuguesas naquela zona do mundo, com

relevo para a que D. Francisco de Almeida alcançara em Feverei

ro de 1509 contra os mouros. Há, contudo, quem divirja desta

exposição, como é o caso de Jean Aubin, ao registar que le

voyage de Mateus se situait en marge de la politique officielle du

Prêtre Jean36, o que não nos parece exacto.

De facto, Jean Aubin e outros estudiosos modernos tentam

desfazer a ideia de que a embaixada de Mateus foi uma missão

AUBIN, Jean —

op. cit... p. 147.
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oficial do Preste, procurando mostrar que apenas proveio
de uma

iniciativa pessoal da rainha Helena, sem conhecimento de Lebna

Dengel, o futuro Preste.

Em minha opinião, não há razão para esta atitude. Na

verdade, a embaixada enviada ao rei português, no ano de 1513,

foi um acto diplomático do Preste, como vimos pela carta enviada

a D. Manuel, e simultaneamente uma tentativa de contacto com

países cristãos, como é o caso de Portugal, que desempenhava

um papel determinante na política do mundo até então conheci

do.

D. Manuel aceitou a embaixada de Mateus como uma missiva

genuína. Na verdade, que outra reacção poderia o rei ter? O

monarca estava animado de boa fé, e determinado a continuar a

envidar esforços para agradar ao Preste João e manter relações

diplomáticas entre os dois países. O resultado mais compensador
deste acontecimento foi o encontro dos portugueses que segui

ram na armada de Tristão da Cunha. Embora este acontecimen

to tivesse animado D. Manuel, a verdade é que a embaixada, que

tentou enviar ao Preste como resposta tão rica, tanto no aspecto
material como no espiritual, foi um fracasso.

Concluamos, então, que a vinda do embaixador do Preste

João, em 1513, fez que a ideia da existência de um reino cristão

no Oriente se tornasse mais aceite do que até então com o

conhecimento real de aspectos específicos da vida daquele impé
rio, no plano religioso e no ordenamento político, na aplicação de

leis e em estruturas diversas.

De tudo isto se ocupa Damião de Góis no opúsculo que

dedica a Iohannes Magnus Gothus e que despertou a atenção de

Erasmo, que, vivendo na mais harmoniosa amizade com a família

More, reconheceu em John a pessoa indicada para traduzir em

língua inglesa este trabalho de Góis. Era a forma de consagrar,

por assim dizer, o interesse que Sir Thomas More havia mani

festado com todos os filhos, habituando-os — desde muito cedo
—

ao contacto com as línguas grega e latina, a par da língua
materna. Na carta em que envia este seu trabalho, Góis procura
sumariar todo o livro, declarando que tem diferentes artigos,
divididos em secções. A primeira transcrição a que se refere é a

carta do próprio imperador da índia a D. Manuel, na qual
descreve a possibilidade da existência de elementos que levem a

um objectivo comum: a destruição dos Muçulmanos —

o princi
pal inimigo.

Nessa carta o Preste desenvolve uma série de ideias e men

ciona algumas possibilidades de cooperação: no que respeita a
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segurança geográfica da terra: esta seria garantida pelo Preste;

quanto à segurança marítima, seria garantida pela marinha

portuguesa, a mais forte, naquela altura. Embora o reino do

Preste João não fosse rodeado pelo mar, com excepção de uma

pequena parte, o que significava que a sua marinha era quase

inexistente ou de muito fraca qualidade, não impedia que os

turcos, todos os anos fizessem incursões por mar e por terra, e

daí a razão de o Preste querer estabelecer uma aliança naval com

o rei português. O imperador das índias desejava também uma

aliança matrimonial, como exprime na sua carta. Por outro lado,

havia a questão religiosa, fundamental para o Preste, uma vez

que, apesar das diferenças existentes, havia, contudo, distinções
estruturais em matéria de pensamento religioso, na opinião do

Imperador.
No opúsculo goisiano, a primeira e mais longa descrição da

vida no reino do Preste é a mais importante, uma vez que aborda

todos os pontos religiosos e a atitude tomada em seu redor. Os

primeiros oito pontos revelam a Fé em Jesus Cristo e na Virgem
Maria, identificando-se, aqui, cora a Igreja de Roma. Segue-se
uma Profissão de Fé nos 10 Mandamentos da Lei de Moisés e nas

regras da Antiga Lei. Continua a descrição de elementos e formas

de Fé, através de orações como o Pai Nosso, a Ave Maria e o

Credo, semelhantes às da Igreja Católica. É também de notar o

relevo dado à Semana Santa e a maneira fervorosa como era

vivida. A aproximação entre Catolicismo e Judaísmo era tal que

bem se podia dizer que a religião judaica e a religião católica

eram complementares, demonstrando que podia viver-se em paz

entre duas formas de adorar o mesmo Deus.

Um outro ponto que, em meu entender, deve ser ponderado
no opúsculo goisiano é a referência às regras que o Patriarca das

índias tinha de cumprir e ao modo como devia exercer o seu

ministério.

O Patriarca detinha, exclusivamente, um poder espiritual,

que podia ser exercido de várias formas. Deveria ser detentor de

uma grande fortuna que, após a morte, era herdada pelo Impe
rador. Devido à forma como era eleito, isto é, só poderia ser

proclamado depois de se ter feito ouvir a voz de Deus em

Jerusalém, o Patriarca não podia acusar ninguém de ter come

tido um crime de natureza política e, por essa mesma razão,

pronunciar sentença alguma, para que, mais tarde, não sofresse

consequências do que afirmara. Não podia, em circunstância

alguma, privar ninguém dos sacramentos da Igreja, a não ser em

caso de assassínio. A outras regras tinha de obedecer, como, por
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exemplo, o caso da autorização do casamento dos sacerdotes; no

entanto, se enviuvassem, não eram autorizados a contrair novo

matrimónio e, havendo filhos ilegítimos, estes não podiam ser

sacerdotes.

Um outro elemento, mencionado por Mateus, e de grande

importância para o monarca luso, estava relacionado com os

poderes detidos pelo Preste João e que variavam de importância.

Detentor de várias terras e países, deviam-lhe obediência os

nobres e a população em geral. O poder que exercia era tão vasto

que se estendia a uma série de reinos vizinhos, alguns deles de

religião muçulmana: entenda-se que a obediência dos nobres ao

Preste João era feita, em parte, voluntariamente, embora outras

regras fossem obrigatórias.

Quanto à aplicação das leis e da administração das mesmas,

dos estatutos e regras a cumprir, sabemos que, nalguns casos,

o Imperador se aconselhava com um Conselho constituído por 12

membros, no qual depositava toda a confiança.
Para casos comuns de justiça, os juízes tinham de ouvir as

duas partes em questão e, com a maior imparcialidade possível,

procurar dar uma sentença. Não tinham poder de condenar à

morte, o que só o Imperador podia fazer.

Eis, em traços gerais, os aspectos mais importantes desta

obra de Damião de Góis, a primeira, como já dissemos, redigida

por um autor português a ser traduzida para uma língua estran

geira. O tradutor, John More, de quem falámos no início deste

trabalho, é, como acontece com os outros filhos de Sir Thomas

More, pouco conhecido.

Um dos mais recentes estudos sobre a figura do chanceler de

Henrique VIII, publicado em finais de 1998, apresenta-nos al

guns elementos novos acerca da família moriana, referindo-se a

momentos concretos da vida quotidiana da mesma. Ao falar no

desenho, feito por Holbein, da família More, em Chelsea, Peter

Ackroyd recorre aos apontamentos do artista, no que respeita,
entre outros, os filhos de Sir Thomas — the young John More is

noted by Holbein to have a brown complexion of a standard

London type37. De facto (...) o ambiente da casa de Chelsea, que
Holbein fixou na tela, revive nas páginas das biografias coevas e

ressurgiu, com invulgar felicidade no séc. XIX, em The Household

of Sir Thomas More, de Anne Manning, obra que alcançou nume

rosas edições. Robert Bolt, utilizando inteligentemente as fontes

37
ACKROYD, Peter — The Life of Thomas More, London, 1998, p. 247.
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originais, conseguiu sugerir, em rápidos apontamentos, aquela

atmosfera harmoniosa: em que a autoridade era exercida com

brandura e a alegria se apoiava numa serenidade interior; em

que a erudição sólida e actualizada, voltada para a Antiguidade,
alternava com o vivo humor da mais pura tradição inglesa; onde

os familiares se sentiam ligados ao seu chefe pela mais funda
amizade, ternura e respeito, e os amigos se sentiam incorporados
no todo do agregado familiar, eminentemente cristão (...)38.

Mais adiante, Ackroyd refere, como não podia deixar de ser,

as traduções feitas pelo mais novo dos More, e declara: (...)John

More, the only son, published two translations of continental

works that reaffirmed the unity of the whole Catholic Church and

restated the central importance of the holy eucharist in its sacra

mental life. His was an ejfort to rebut heresy and schism — with

the perhaps oblique reminder, to the king, that they could not be

separated (...)39.

Na verdade, assim é. Reparemos por momentos na Introdu

ção que John More faz à tradução da Legatio (...), levantando as

suas dúvidas, semelhantes às de Damião de Góis, pois, como ele,

considerava os etíopes como católicos, e só assim se compreende

que, anti-reformista fervoroso como era, tenha consentido em

traduzir uma obra que referenciava cristãos diferentes, mas

católicos, que assistiam diariamente à Eucaristia e eram obriga
dos a comungar, se confessavam semanalmente, eram

rebaptizados todos os anos, tudo, como afirmam, como a Pessoa

de Jesus lhes tinha ensinado, sem se desvincularem da fé de que

provinham, ou seja, o Judaísmo.

John More afirma, no final da sua introdução, o desejo de

que todos estes etíopes católicos cheguem à verdade da Igreja de

Roma, de que deviam ser considerados filhos para partilhar uma

gloriosa Igreja (...) triunfante no Céu.

É o seguinte em versão portuguesa, o texto da Introdução da

Legatio (...), segundo More:

John More ao leitor cristão

Por muito que o homem esteja, naturalmente, desejoso de

ouvir coisas novas e estranhas (como os dois autores testemu

nham e a experiência o prova), ainda que não haja nenhuma

38
MOSER, Fernando de Mello — id. ibid., p. 14-15.

39
ACKROYD, Peter

— id. ibid., p. 331.
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outra matéria, senão as novidades, pensei que seria importante

o trabalho de traduzir este opúsculo que recentemente me veio

parar às mãos através da ajuda de um amigo íntimo, uma vez que

um trabalho não só novo, verdadeiro e agradável ao leitor, mas

também muito útil e necessário para o conhecimento de diversas

coisas aqui apresentadas.

Porque neste pequeno trabalho estão inseridos o estado, a fé,

a religião, as cerimónias, o Patriarca e as suas funções,
o poder,

as leis do país e do império do Preste João, além da sua real

majestade e ordenação da sua corte. Tudo isto foi relatado ao

forte e poderoso príncipe Manuel, rei de Portugal, pela boca de um

tal Mateus, enviado pelo imperador da índia, Preste João, ao

mencionado Rei, no ano de Nosso Senhor de 1513.

E embora Sir John Mandeville, cavaleiro, tenha feito alguma

menção deste Preste João, num trabalho que ele fez com a

descrição dos países, contudo este embaixador que veio de lá

[das partes da Etiópia] ao rei de Portugal como uma pessoa para

quem tudo o que se refere à religião e àfé desse povo ou à ordem

política dessas terras era perfeitamente conhecido, não admira

que ele as descreva muito melhor ao dito príncipe que tinha

curiosidade de querer saber tudo em pormenor. Este Império do

Preste João tem fama de ser um grande e poderoso país (se não

for maior ainda) do que todo o território agora cristão, com

excepção das terras recentemente achadas, que foram
cristianizadas nos últimos anos.

E portanto deveria dar grande alegria a todo o bom povo

cristão o facto de que, embora haja muitas coisas em que eles e

nós diferimos relativamente a ritos, leis, costumes e cerimónias,

contudo em todas as outras coisas necessariamente pertinentes
tanto às virtudes da fé e religião, como todas as outras virtudes

morais, eles concordam tão intimamente com todas estas nossas

nações cristãs e com a doutrina católica da Igreja, que só por isso

parece que o espírito de Deus engendrou e trabalhou este pleno
acordo e consenso em tantas coisas necessárias à salvação,
através de tantos e tão grandes países e regiões. Entre nós e eles

havia tanta distância e tão pouco acesso entre um e outro, que

desde há muitos anos até recentemente não podíamos dizer se

eles eram correctamente cristianizados ou não.

E agora veio a saber-se por muitas coisas, não só neste livro,

mas também nessas cartas, as quais muito recentemente o actual

Imperador dessa terra (o filho daquele que enviou o embaixador

ao rei D. Manuel) enviou não só ao presente nobre rei de Portugal
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D. Manuel, mas também a Sua Santidade o Papa, que actual

mente é Clemente, o VII desse nome, através do seu embaixador,

que tem a mesma obediência que os outros príncipes cristãos, e

por este tratado e por essas cartas eu digo que se prova que o dito

Imperador e toda a Igreja, isto é, todo o bom povo cristão desse

Império tem a mesma fé que nós.

E neste tratado também, se observa que as coisas de monta

que foram anteriormente estabelecidas contra os hereges por

concílios gerais de antanho, contra cujas determinações se empe
nham agora novos hereges, essas mesmas coisas foram acredita

das e são ainda seguidas por esse povo cristão desse grande

Império Cristão, desde o tempo da sua primeira conversão que se

seguiu imediatamente à morte de Cristo.

Assim, se se pensar nisso como é devido, é possível, só por

esta questão, ou levar a converter ou silenciar por vergonha toda

essa atarejàda irmandade que tanto enlouquece a humanidade,

quando essas coisas que eles próprios sabem que foram tratadcLS

e trazidas para aqui (embora recusem e neguem) nos livros dos

padres da Igreja, as quais desde há 1 500 anos são bem conhe

cidas, acreditadas e usadas por todo esse povo tão excelente

como o nosso e ao qual os nossos padres, tanto quanto sabemos,

nunca se dirigiram para os ensinar.

Mas, uma vez que nós começamos a saber cada vez mais uns

dos outros, eu peço a Deus que, uma vez que há em ambos os

povos muitas coisas boas e outras que poderiam ser melhores,

que cada povo possa aprender e adoptar mutuamente as coisas

que são boas e deixar as más. E que possamos ambos fazer parte

de uma única Igreja militante aqui na terra, e que ambos possa

mos partilhar de uma gloriosa Igreja que será triunfante no Céu

para sempre40.

Apesar das diferenças que eventualmente —

como sugere o

próprio John More —

pudessem existir entre as cerimónias, os

ritos, as formas de estar perante Deus, o que importa ao tradutor

inglês é que a atitude que os etíopes mantinham perante Deus

era a de adoração e respeito. Por outro lado, é bem expresso na

sua escrita que, por serem um povo tão longínquo e, por se terem

mantido fiéis à sua conversão, desde a primeira vinda de Cristo

à terra, um pormenor havia que, de
maneira alguma, poderia ser

posto em causa por ninguém: para um verdadeiro cristão, o facto

Tradução minha.
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de os Etíopes desejarem manter e fomentar os contactos com os

príncipes cristãos do Ocidente deveria ser uma motivação para

uma aproximação e não para um afastamento.

Duas formas ecuménicas, diferentes e expostas por persona

lidades que revelam o mesmo respeito pela Fé em Cristo.

Damião de Góis e John More, duas personagens distintas,

que se juntam para demonstrar a vontade
de defender a Igreja de

Cristo. A sua atitude pretende revelar que havia, na Igreja de

Roma, facções que procuravam unir o que outros desuniam. A

Igreja devia ser constituída por elementos que a
fizessem perma

necer gloriosa e triunfante no Céu, como afirma John More no

fim da sua Introdução, devia unir-se contra todo e qualquer

ataque que lhe pudesse ser infringido, e é com esse objectivo que

Damião de Góis redige o seu trabalho e que John More o traduz

para inglês.

Opinião singular a de John More, face às opiniões que

exprime na sua Introdução, a favor da unidade da Igreja, quando

em Inglaterra se tinha iniciado um cisma que viria a ser motivo

de desunião dessa mesma Igreja.

Incompreendida por muitos, aplaudida por outros, a posição

de John More é, em meu entender, a maior prova de ecumenismo

até então demonstrada. Numa época de tão difícil provação para

toda a família, John More, assume a atitude corajosa de apelar
à unidade da Igreja, respeitando embora as diferenças.

Acerca de John More, outros aspectos da sua vivência podem
ser referidos, mas não constituem objecto deste trabalho, no qual

pretendemos demonstrar que, na aceitação da Fé, na Miseri

córdia e na Providência Divina, John More foi fiel à educação que

recebera de seu pai e se irmana com Damião de Góis em defesa

de um mesmo ecumenismo, ou seja, a união de todas as Igrejas
cristãs, atitude tão discutida, defendida no Concílio Vaticano II e

promovida, desde então, pelos Sumos Pontífices.
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Reproduzimos seguidamente o texto da versão inglesa da

Legatio (...) que nunca foi reeditado e é desconhecido em Portu

gal.

APÊNDICE

[foi. i]

THE LEGACYE

or embassate of the great empe

rour of Inde prester John,

vnto Emanuel kynge

of Portyngale, in

the yere of our

lorde M.

v.C.xiii.

Of the fayth of the Indyans, ce

remonyes, relygions etc.

Of the patryarche and his offyce.
Of the realme, state, power, ma-

iesty, and order of the courte

of prester John.

[foi. ii)

John More to the crysten reader.

For as myche as every mã naturally is desyrous to here new thinges and

straunge (as both authors testyfye, and experyence proveth) ali though

there were none other commodyte therof then the neweltye: I thought yt

a thynge worthe the labour, to translate this lyttell worke, late happed

in my hande through the helpe of a specyall familyar frende of myne /

syns surely I though it shuld be a worke not onely new, trew, and

plesaunt to the reader, but also for y knowlege of sundrye thynges therin

conteyned very profytable and necessary. For in this lytle treatyce be

conteyned, the state, the fayth, the relygyon, the ceremonyes, the

Patryarche wyth his offyce, the power, the lawes of the lande and empyre

of prestre John, besydes his royall maieste [foi. iiv] and order of his

courte. Ali whyche thynges were rehersed unto the myghty y pusaunt

prynce Emanuell kynge of Portyngale, by the mouth of one Mathew, sent

frõ themperour of Inde prester John, vnto the fornamed Emanuel, in the

yere of our lord M. v. hundred .xiii. And ali thought of this prester John,

syr John Maudefeld knyght, in a worke y he made of the dyscrypcyon of

coutrees, somwath hath made mencyon: yet this embassatour that
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came from thens to the kynge of Portyngale, as he to whome euery

thynge perteynyng eyther to the religyon and fayth of that people, or to

the polytyque order of that lande, was myche more perfytely knowen, yt
is no meruayle though he myche perfytely descrybe theym, namely to

that prynce, whych from poynte to poynte was curyouse to enquyre. This

empyre of prester John ys reputed as great a maygne countre in a maner

(yf yt be no gretter) as ali the remanaunt that nowe remayneth christened,

except the new founden landes, that have ben byco- [foi. ill] men

chrystened wythin few yeres of late. And therfore yt greatly may, f and

of reason greatly ought to reioyce ali good chrystè people, to perceyue

that though there are dyverse thynges wherin they and dyffere in rytes,

lawes, customes, and ceremonyes: yet in ali other thynges necessarylly

perteynynge as well to the vertues of fayth and relygyon, as ali other

vertues morall, they so farreforth accorde and agre wyth these cristen

nacyons of ours, and wyth the catolyque doctryne of the chyrche, that

yt may well appere euen by that thynge alone, that the spyryte of god
hath wrought and worked this full agrement f content, in so many

thynges necessary to salvacyon, thorowe so many great countreys and

regyõs as ours are and theyres both, y tone by so longe space hauynge
so lytle accesse vnto the tother, that of many yeres tyl nowe very, we

coulde not wel tell whyther they were well cristened or not. Nowe be yt

yet appereth well nowe by many thynges, not in this boke onely, but in

those letters [foi. iiiv] also, whyche now very late the emperour of the

lande that nowe is; f son vnto him that sent thembassatour vnto the

kynge Emanuell, but also to the popes holynesse that now is Clement

of that name tht .vii. by his embassatour, wyth his obedyence after the

maner of other chrysten prynces: by this treatyce and those letters yt

doth I laye well appere, that the said emperour and ali the chyrche, that

ys to wytte ali the chrysten people pf that empyre, be of the same fayth
that we be. And in this treatyse ye also se, that y great thynges whyche

haue ben byfore this tymes establyshed agaynst heretyques by general

counsayles of olde, agaynst whych, old be determynacyons these new

heretyques make new besynesse nowe, the selfe same thynges haue the

chrysten people of that great chrysten empyre frõ the tyme of theyre

fyrste cõuersyon, which was forthwyth upon the deth of Chryste,

cõtunually byleued and [foi. iv] euer obserued styll. So y this poynt is

able alone yf yt be pondered as yt is worthy, eyther to tourne and

conuert or putte to syllence for shame, ali the ueyse uretherne that

wolde make men so madde, as to wene that those thynges were new

deuysed and late brought vppe here by prestes / whych thynges theym

selfe se well ynough (though they vyssymyle and say nay) in the bokes

of old holy sayntes, and wihych thynges are now well knowê to haue ben

this .xv. hundred yere byleued and vsed thorough that great empyre as

great a people as oures, into whyche our prestes as farre as men can
tell

of, neuer came hense to teache them. But syth that we begyn nowe

eache to heare more of other, I pray god as there in bothe many thynges

very good, and some thynges that myght be better: eche peple may
lerne

f take of other those thynges that be good, and lette the bade go by. And

that we may make bothe so but one chyrche' mylytant
here in erth, that

53



we may both be partes of one gloryouse chyrche, that euer shall

thyumphaunt in heuen.

[foi. v]

Damyane Goees a Portyngale,
vnto the ryght reuerent fa-

ther in god lord John y

great Goth, archbys

shop of wpsalen

inhabytyng
the coun

trey

of Swetia

lendes gretynge.

Throught the great famylyar frenshyp (god therof the vndouted autor) that

was betwene your holynes f me whè we were to gether at Dantiske, what

tyme I had there maters ofmy pryncis to do, after often metynges, at the

last hapened vs cõmunycacyon of y maters of Portigale, as of y viages of

the Indyans, Arrabies, and Perses. And also of the longe and dyffyculte

passage into those coutreys, of th parelles of the mayne Occean see also,

and of the cõtynuall warre that the inhabytours as well on thys [foi. Vv]

syde Gauge as beyond, made agayn y Arrabyans, Persyãs, f Indyans, on

the yerely inuasion of the Turkes, whych by the see ofArrabye vnto Inde

the lesse, ali though not venqueshyd, yet greatly vexed and troblyd our

peple. But after we had mych debated this mater, your holynes putte wel

in mynde of the high emperour of Inde prester John . From whome

surely my self ones saw an embassatour sent vnto our kynge, and

beynge present by, harde ali that euer he tolde; as well of the fayth, as

of the ceremonies and estate of prester Johns empyre, whyche he parcell
mele descrybed in the presens of many of his nobles. Ali wyhch whenin

order I had shewed your holynes you requiyed me, if euer yt chauced me

to returne to the lowe countres, that I wolde sende you ali those thynges
breuely descrybed, with the artycles ofthe fayth, ceremonies, and estate
of theyr countrey. Whyche I faythfully promysed to do. Therfore, after

ones (though a thousande daungers esca- [foi. vi] ped) I was come saufe

to the lowe countreys, callynge to mynde your moste holy company

(whych I neuer forget nor neuer shall) and therwyth ali my promyse, ali

those thynges as was your request dylygently haue I done, whyche now
here I sende you. I sende you chyefely the copy of the letter whyche the

hygh and myghtye prynce themperour of Inde prester John, writ on a

season vnto my maystert he kyng of Portyngale / f after that, ali the

artycles as the religyon, ceremonies, themperours power, the noblenes

of his court, euen in as compendyous maner as the same legate
descrybed them.
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More ouer then this (to thentent the trouth of the mater more playnly
may appere) I shall shewe you bryefly, howe presently I both harde and saw

ali those thynges.
In the yere of our lorde a thousande, fyue hundred, and .xiii. there

landed f arrived in Portyngale. an embassatour of the high emperour of

Inde prester John. and of quene Ellynes his mother, sent vnto the most [foi.
Vlv) chrystened prynce Emanuell kyng of Portyngale. Thembassatours

name was Mathew, an Armenicane born wyth whome was ioyned in

commyssyon a nother noble yonge man an Abessyne; brought vp in

thêperours prester Johns courte, and his name was James. These were very
well welcomed of y kynge, in whose court they avode and remayned .iii.

yeres to gether, f had there in great reputacyon, foude onely at the kynges
coste and charge / tyll afterward they toke theyr leue, and so merely
retourned saufe home agayn to theyr countrey. This Mathew then, ali suche

thynges as he had in cõmaundemêt, commyssyon, and charge, ones

declared to y kynges hygness, f lykewyse the letters of his emperours

delyueryd: the kynge wythiin few days after caused thê to be sent for / f so

there in the company of certayn well lerned men, and presence of his

nobles, demaunded by an interpretour, ofthe fayth, ceremonyes, and estate
of thêpyre of Inde.

Now thê at this time was I .xii. yere [foi. VII] olde, and one of those

chyldrene that are wonte to brynge in the kynges seruyce vnto the kynges
table. Two yere after I hadde done the kynges grace seruyce in that offyce,
I was by at ali this as other of the court were, and both harde saw and

vnderstode ali, as myche as leste ways as my yonge and tender age wolde

gyue me leue.

But here you naye obiecte and say, howe couldest thow beyng so yonge

(as then thou wast) other wryte or remember ali those thynges, so that thow

sholde thereby be able so long tyme after, in eury poynt so perfytely to

describe yt. I answerd, I cõfesse my yough wold not suffer me to do it. But

after I hadde spent full ,x. yere in that offyce, the moste chrystened prynce

kynge Emanuell my brynger vppe, gaue me a new offyce. He sent me hether

to the lowe coutres on his besynes. wether as sone as I was come. I founde

a companyon a very noble quycke yone man, both of the same order f offyce
I was on, whose name was Roderyke fèrdynande [foi. VIIv] whyche now was

there for maters of his prynce (and suche a one in theyre vulgare tonge is

called a factour). We beyng before sent as an embassatour from the kyng
Emanuell vnto Maximiliane themperour, and Albert the duke of Bauarye,
had receyued letters frõ Antony Carnere y kyng Emanuelles secretary, in

whyche letters these artycles whyche ones he hadde wryten before the kyng
hadde inckusyd and sent. Now after I was fully acquaynted wyth thys:

Roderyke Ferdynãde, f eche had shewed a nother others besinesse I

happened to speke of his legacy into Germany, chaused vs also to fali in

cõmunycacyon of Inde. After which he shewed me he hadde receyued from

Antony Carner, both thartycles fore remembred, and also the copy of the

letter f was sent vnto the kynge; from the hygh empour of Inde prester

John. Whych as soone as I had hard, incontynent I desyred he wold let me

haue a syght of them. He was content. I toke theym, and as well as I could,

haue translated them out ofthe Por- [foi. viii] tyngale tonge into latyne. To
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you I dedycate them, to you I sende them. In which if ye espye any

Barbarous speche perdon me, as a courtyer and vnlerned, and with great

besynes very myche let and troubled. But how so euer they be wryten. trew

they be. Al whyche we requyre your holynes to take in good worthe. But

nowe heare you, what that hygh and myghty emperour prester John wrote

vnto our kyng not fayned, but very trew f, word almoste, translate oute of

the Caldeanelenguage (which speche they most vse) into Portyngale tonge,

and say agayn out of that into latyne.

The letter if the hygh emperoure of Inde Prester John vnto the

most moste myghtye prynce Emanuell kynge of Portyngale.

In the name of the father the sonne and f holy gost, thre persons and

one god, helth, grace, and the blessynge of our lorde and re [foi. VIIIv] demer

Jesu Chryste f sonne of Mary the vyrgyn; borne in the house of Bethleem.

be wyth our welbeloued brother; the most chrystened kynge Emanuell,

lorde of the sees; the subdewee of the fers and mysbeleuyng Moers. Our

lorde god prosper you, and sende you thouer hande of your enymyes, and

dylate f enlarge your kyngdomes and realmes through y deuout prayers of

the messengers of Jesu Chryste our redemer, that is to say of the four

euangelystes; saynte John, saynt Luke, saynt Marke, f saynt Mathew,

whose holynes and prayers preserue you.

We certyfye you interely welbeloued brother, that here vnto our coutrey
be cõe out of y hygh noble court of yours, two messengers, ofwhych two one

is named John and calleth hym selfe a prest. and thother Gomez who of vs

haue desyre vytayle and soundries. wherfore vnto you we send our

embassatour Mathew wyth the leue of f patriarch Marce, whych geueth
ueth vs his blessyng, f sends prestes to Hierusalem; whych is our father

[fol.ix] and of ali those that be under our domyon, the pyller of Cristes fayth
and the holy trynyte. He by our cõmaundement hath sent vnto great

capytayne of them, that in Inde fyght for the fayth of our sauyoure Jesu

Cryste, to shewe hym that we shall be always redy when nede requyreth to

send them both vitayle sustynaunce and soudyours. Therfore the fame

goeth that f prynce of Cayry prepareth many a nauy agaynste your armyes
to be reuenged of the iniurys f damages, that they haue susteyned by the

capytayns of your warre that ye haue in Inde. Whyche (as yt is informed vs)

they haue often susferyd, wherin I pray god of his gret goodness dayly

prosper you, that so in conclusyon ali infydeles mayvtterly be subdewed.

We therfore agaynst theyr assaute shall sende soudyours, whiche shall

abyde and traye at the see of Mecha, that is to wit at Bebalmam bes (sic),
or to be sent (yf you so thynke best) vnto the hauen of Iuda, or Thor, that

so at the laste you maye rydde oute of the way f destroye such [foi. ixv]

myscreant Moers, so that the gyftes and oblacyons, that be offered; vppe at
the holy sepulcre frome that tyme forward be not deuoured of dogges.

Now is come the tyme that was spmysed (sic) in whych (as they say)
Cryst f his blessed mother Mary forshewed, that in later dayes of the

crysten countreys in Europe, a certayne kynge sholde arryse, whych sholde
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destroy the hole nacyon of the Barbaryanes and Moers. And surely this is

the same selfe season whych our sauyour Chryste promysed to hys blessed

mother Mary shulde come. Further more what so euer our embassatour

Matew shall shewe you, accompte you yt, as spoken of myne owne mouth

f byleue him. For he is one of the chyefe of our courte, and for that cause

we wylled to send hym to you. We wolde haue commytted ali this, to your

owne messengers you sent he ther, had yt not ben that we feryd lestour

besynes sholde not come to passe accordynge to our mynde.
We sende vnto you by this our embassaotur Mathew a crosse, made of

[foi. x] the same selfe wood, on whych our sauyour Jesu Cryste was

crucyfyed at Hierusalè. A pyece of this holy wood was brought vnto vs from

Hierusalem, of whyche we made .ii. crosses, wherof the one styll remayneth

wyth vs, f thother we sende by our embassatour vnto you. The colour of the

wood is black, and hangeth at a lytell syluer rynge. Moreouer yf yt please

you eyther to mary your doughters with our sons, or your sons wyth our

doughters, yt shall be very plesaunt and profytable for both partes, and a

great stablyshement of the brotherly lege ali redy enterd, whych I pray god

longe to cõtinuew. No more at this tyme but the helthe and grace of our

redemer Jesu Chryst and of his blessed mother our ladye saynt Mary the

vyrgyn, holde theyr hande ouer you, your sonnes and doughters, and ali

your hole householde. Amen.

Be sydes ali this we certyfye you yfwe lyst assemble our power that we

hauestrength ynough to destrye (yf god be your helpe) ali the eny [foi. xv]

myes of our holy fayth. But as for our realmes and countres so be annexed

and ioyned to gether, that on no parte we can breke out to see. Wherfore

we haue no power on y mater, wherin (god be thanked) you of ali nacyons

are most myghty.
Jesu Ciyste be your ayde, helpe, f succour, for the thynges that ye

haue done in Inde / be surely more by goddes myght then mannis. If so be

it you wold prepare f let you a thousande sayle to se, we shall fynde vytayle,
and ali other thynges, plentyfully, necessayre for the furnyshynge of your

naucy.

After that the most chrystyned kynge emanuell by the interpretour had

well vnderstanden these letters, very desyours to heare of Cristen maters,

gredy to knowe agayne, of the legate, how the maters and Crystes fayth

stode amongest the Indyans / after certayne dayes, callynge to gether the

nobles of his court, commauded that by certayne well lerned chrysten

deuyns, whyche was there redy at hande, he shold be demaunded in [foi.

xi] hys presens, of euery poynt. And he answerynge by parcell mele declared

ali thynges, as hereafter in order foloweth.

The confessyon ofthe fayth, caremonyes, and manner of theyr

relygyon, of the empyre of prester John

In this poynt, fyrst of ali, they beleue as we do, thre persons and one

god, in whyche one and moste best father thei faithfulli trust and beleue.
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2. Item that he of no subiecte mater at ali, nor nothynge erthly, but by

a meruaylous meanes made both heuen and erth, f lyke wyse ali thynges

conteyned in them.

3. Also that Jesu Cryste, that auoynted kynge, oure sauyoure, the

verye Messyas so often by prophetes promysed, is the very
sonne of very god

borne in Bethleem the cytty of David (accordynge to f prophecyes) [foi. xiv]

of Mary, whyche contynued a vyrgyne, both before the byrth and also euer

after.

4. Moreover that the same. Jesu Cryste for our synne at Hierusalem

byfore Pontius Pylate a Romayne there presydent and gouernour of Jury,

by an vniuste iugement, both was condempned, suffered, died, and was

buryed.
5. Furthermore he incontenent after his deth descended to hell, f theyr

gates shaken and ali to broken, the thyrde daye arrose from deth to lyfe

hauynge the victory of his enemyes and deth, and that after he retourned

agayne, and meruaylously ascendedvp to heuen frõ whens he came.

6. Bysydes this, they faythfully cõfesse that after ali this mortall lyfe,

they loke for an vnyuersall and endeles resurreccyon of our body.

7. Also that the same fayth they loke to Cryste to be the iudge, who

shall geue an vnyuersall iudgement of good and euyll, in whyche eche man

shall receyue a iuste rewarde, accordynge to his deserte in this worlde.

[foi. xii] 8. By whych iudgemèt geuê ones, good men shal haue eternall

ioy with out ende, and euyll men euerlastyng payne vexacyon and shame.

9. Therefore they as well as we, solemnely obserue and dyligently kepe

the .x. preceptes of Moyses.

10. Also they rekè as we do .vii. dedely synnes.

1 1 . They haue also ali y bokes writen of Moyses, f fynally ali the

prophets, wyth ali such other volumes of the olde lawe.

12. The four euãgelistes haue they in great estymacyon, euen the selfe

same that we haue, that is to wytte, saynt Mathew, saynt Marke, saynt

Luke, and saynt John.

13. Of Poules epystles they lacke nothynge, whyche eche he there in

presence recyted.
14. The crede made by thapostles and euery artycle of the same they

well allowe.

15. The pater noster made by Cryst they so mych set by, that preferre

yt byfore ali the prayers.

16. The Aue Maria also they mich [foi. xiiv] vse, in the honoure of the

mother of god the virgyn our lady saynt Mary.
17. Theyr chyldrè the .vii. day after theyr byrth, both be baptysed, and

also after Moyses law cyrcumcysed. And that not for any respecte of meryte

or trust they haue in it, but onely for y yt so hath remayned of an olde

custume frõ theyr forefathers, and so to them left from hande to hande.

18. Ali the people in the remêbrauce of the trewe and theyr ones

receyeued baptyme, yerely in the feste ofthe epyphanye wyth a meruaylouse

great gladnes and reioysynge of mynde, openly a freshe professe the fayth
of Cryste, and be solempnely batsysed agayne.

19. In the remembrãuce of our lourdes maundy, euyn in maner as we

vse, they saye masse, but that not for rewarde money or lucre, vnlesse that
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precate some of a good relygyouse mynde frely wythoute axynge geue theyr

almoyse.
20. The blessed sacrament of thauther they recounte for the hyghest

sacrament, fyrmely wyth a syncer and [foi. xiii] puré fayth, professyng it to

be vndouted bodye and blood of our lorde Jesu Chryste / and accordynge
vnto Chrystes ordynance, receyuynge yt vnder both the formes.

21. As for the sacraments of anoylynge and buxyon (sic), they confesse.

22. Strayte ways as soone as they haue cõmitted any dedely synne,

they get them a preste to whome in secrete they confesse theyr fautes.

23. They receyue payne for theyre trespas (whyche in theyre vulgare

tonge they call penaunce) lymyted at the dyscrecyon of the confessour,

whyche the party cõfessed fulfyllet with ali dylygence.
24. On fastynge dayes (as often as they come) they absteyne both from

fleshe and fyshe, wythoute the receyuynge of collocyons or refeccyon.
25. In the stede of the lenton faste. They faste the septuagesume. And

that (as we may gathere of the tyme) bygynneth wyth oour lent.

26. As for sondayes and other holy days, appoynted by theyr byshopes.
in the remembraunce of god and [foi. xiiiv] our lady and other saintes, they

kepe wyth ai reuerence.

27. In the later weke of theyr lent, they vse the memoryall of Crystes

passyon euen as we do.

28. They kepe y palme sondayne yerely euen aboute the same selfe

tyme that we do, and as we do.

29. And they vse to burne tapers as we do, f at the same tyme that we do.

30. The go on comon processyons, as th tyme or necessyte requyreth.

31. Ones in y yere they vse to haue a solemne dyryge for ali chrysten

soules.

32. They vse to take ashes, both in the maner we do, and also about

the tyme that we do.

33. There is there an infynyte nomber of monasteryes, as well of womè

as for men; lyuyngr very strately in great abstynence.

34. Amongeste these monasteryes some there be, wherof eche hath in

yt eyther vii hundred viii hundred or a thousand monkes.

35. In the realme is there a certayne montayne, that hath inhaby [foi.

xiv tynge here and there vppon yt .xii. thousande monkes.

36. Ali those mõk as many as they be, get theyr lyuynge by theyr handy

labour, nor in no wyse may go to axe almoyse house by house, in stretes,

vyllage, cõuntres, or townes. Ali maner of beggynge is vtterly forbydden

them, vnless that some of good godly mynde gyue theym any thyng frely,

then may they receyue yt, not as begged, but as frely gyuen.

37. Here and there be preachers, whych preche to the people
the fayth

of Cryste, and those be prestes or mõkesm and that of the best lerned.

38. Euery where be many hospitalles, wherunto ali pore folke be gètylly

welcomed and receyued.
39. Theyr holy houses, that is to wytte the temples of sayntes, if any

malefactour fie thyther for ayde and helpe, yt shall succour hym and serue

hym. But this herein prouyded yet, that yf any happen to come thyther for

murdeiynge of theyr neyghbour, to they gyue hym so small a porcyon to

sate, that at the laste he is compelled [foi. xiw] to dye for hunger.
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40. If one dy, they make myche a do at his buryeng, euen as it is wyth

vs ; wyth prayers, crosses; prestes; f such other kynde of ceremonyes; and

burye hym in the churche.

41. Such as haue ben holy; f men of good conuersacyon in theyr lyfe;

after they haue bene longe tyme dede and buryred, they
make dylygèt serch

of theyr vertuous lyuynge, whyche done, they recounte hym a saynt, that

is to say (as the greke worde say) canonyse hym.

42. The housbandes solempnely wyth, a great company, come
to the

chyrche doers, and mary onely but by wordes that they speke
of the present

tyme.

43. Of an olde custome they haue. men may not mary any of theyr

*kyndred wythin the .vii. degree / wythin whych, no not theyr hygh

patryarche in any wyse eyther may or wyll presume to dyspense.

44. In theyr chyrches and temples they haue and worshyppe the

ymages of god, oure blessed lady saynte [foi. xv] Mary the vyrgyn, wyth

other holy sayntes.

45. They haue in theyr temples holy water, whyche they beleue good

and effectual agaynst euyll and wycked spyrytes.

46. Very many costly temples and belles they haue.

47. The garmêtes wherin they say masse in, vse to be consecrate.

48. Chyefly they honoure the feaste of saynt John Baptyste.

49. They begynne the yere at September.
50.The pope of Rome they knowlege / but the cause why they do not

theyr obedyence to hym (as other crysten people do) is the euyll dyfycult

waye.

51. Saynt Bartholomew thapostel of Chryst, preached fyrste the gospell

and Chrystes fayth vnto them.

Of theyr patryarche, and of his offyce.

[foi. xw]

1. They haue but one chyefe preste or byshoppe which they call a

patryarche, that is to saye the chyefe of the saders. He only hath power on

spyrytuall maters; that is to saye as well in ecclesiastycall offyces as

dyspensynge wyth benefyces; wythoute the interrupcyon of any téporall

person / f he lyueth contynually vnmaryed.
2. This patryarche hath very gret possessyons / for the thyrde parte of

prester Johns reueneus commeth to his parte, and that besydes ali the

tythes of the hole realme.

3. Ali the profytes hereof ys bestowed onely vppon pore folk, the

mariage of fatherlesse chyldren, and prysoners.

4. When the patryarche dyeth, the emperour prester John is the heyre
of ali his goodes. His successour hath no manner a thynge left hym,

besydes the dignyte of y patryarches chayre, and the cure of ai his fold of

shepe cõ [foi. xvi] my tted to his charge.
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5. This pathryarche is called the patryarche of Alexãdry / and for this

cause For that where of olde there were onely foure through out ai

crystendome, of whyche Inde chansed to haue the patryarche of Alexandry.
6. This patriarche of an old vsage was wonte to be chosen at Hierusalè

onely, and that by the voyces of ali good relygyous men of thempyre of

prester John that there were at the same season dwellynge.
7. This patiyarche extendeth hys curse or excõmunycacyon vpon such

as are obstynate and rebellyous persons / whyche in so farforth is dreded

and feryd, that who so euer stande so accured dare not touch neither meat

nor drynke tyll tyme he knowe hym selfe assoyled. For yf so be yt there be

any so obstynate a persone that he careth not for the curse, but that not

wythstandynge he leueth not from the cryme for whych he so was accursed:

his meate and drinke shall be taken from hym, and he so compelled to dye
for famyne.

[foi. xviv]

8. This patryarche shall not let or forbydde the people from the

sacramentes of the chyrche, for no maner of offence but onely for murder.

9. The prestes haue wyues / but one is ded, they may not mary a

nother.

10. Bastardes shall neuer be admitted to be prestes.

11. Neuer shall there be any admytted to the order of presthed, but

that before he shal be examined, by a well lerned company, whether he be

mete for yt or no. If he be not mele, he ys reiected wyth shame ynough.

12. The emperour him self, Prester John, hath no maner power on the

clergy. For that is a thynge bylongeth onely to the patryarche.
13. If any spyrytuall man committeth any abomynable cryme, hym the

pathryarche after his own dyscrecyon suffereth to eate but certayne vnces

of meate, f so lyttel and lyttell to dye for famyne. But none of them euenout

of hande putteth he to deth, but onely murderers.

14. That same patryarche geueth [foi. xvii] playne and full remyssyon

and absolucyon of synnes.

15. Twelue hath he of his cousayl, wyth whome he ordereth and

gouerneth ai spyrytuall maters.

Of the realme and estate of themperour prester John.

After ai this beyng further demauded of the emperours realme and

domynyon, he answerd in this maner.

1. Fyrste he hath in his realmes very many cyties and townes.

2. His nobles weare garmentes of sylke, cloth of golde, ueluet, satyn,

damaske, wyth such other precyouse thynges.

3. The comen people were nothing but cloth.

4. Dyuers kyndes ofmarchaundyse hath
he in his realme, f those very

precyouse.
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5. He hath great plenty of mynys [foi. xviiv] of gold, syluer, and other

metall.

6. Money hath none, but that is brought out of realmes next borderynge

there about. They take golde f siluer by weygh in stede of coyne.

7. Graet plenty of corne they haue they, and that of dyuerse colours,

bothe blacke, whyte, redde, and grey. But as for theyr meale
of ali of thê is

very whyte. Benys, pesny, tarys, and ali suche other codware, haue

theyynough both plrnte f also of diuers kyndes.
8. There groweth great abundaus of suger.

9. Dxen, shep, horse, mulys, camelles, gotes, hogges, wythsuch other

houshoud cattell besydes byrdes they haue great plentye.
10. Porke eate they none/not for y that eyther theyr conscyens or

refygyon that forbyddeth, but because they fynd it not holsome for they

bodyes.
1 1 . Themperours estate and powre is very great, for he hath vnder his

domynyon thre skore chrystened kynges. whych be kinges of great and

myghty kyngdomes. whose names the le- [foi. xviii) gate there shewed

openly.
12. Besydes these thre shore kynges, yet hath he .v. other Machomet

kynges vnder hym.
13. Moreouer he hath vnder his dominion meruaylous many gret men,

as prynces, dukes, marquyses. erles, barons, lordes of very great landes

and reueneus.

14. They obserue f starytely kepe what so euer themperour
commaundeth them.

15. The Cronycles and noble actes of theyr prynces they kepe, saufe,

and what so euer is worthy remenbrauce theyr secretary dylygently regesters.
16. Therytes, lawes, statutes, and comen ordinaunces made for the

peoples gouernaunce, the saufely kepe in wrytynge.
17. Through hath euer .xii. men present wyth hym of his counsayll,

whome he may comen wyth of ali the matters of his realme.

18. Through ai the realme and domynyons of his empyre, there be

iudges appoynted, whych serue (accordyng to the trewth of y mater) both

[foi. xviiiv] to heare causes and iudge them.

19. No iudge maye iudge any man to deth but onely for murder.

20. The emperour hath very great trybutes.
2 1 . The emperour hath as well of y inhabytours as of other marchaunt

strangers. the .x. parte of theyr gaynes / theyr stocke saued hole.

22. There be souldyours of a certayne refygyon, whyche euer go in

whyte. wyth crosses on theyr cote armour / alwaye redy for to warre for

Crystes fayth, yf nede be.

23. Of the inherytauce of theyr fathers, one hath as mych as a nother,

no respect hadde to the age, whyther they be older or younger.
24. In ali those realmes f prouynces, there be no Jewes, ali though yt

is well knowen that ones there were many. But when the people coulde not

suffer or bere theyr naughtynes, sodenly they set vppon them and vtterly
destroyed them.

25. Many faayers and ryche markettes haue they be reason of y

marchautes that resorte thyther.

62



[foi. xix]

26. The realmes, prouynces, and countres of prester John, stretcheth

to both the partes of Nilus floode.

27. The people knowe none nother but Erithreã, y is to say the

reddesee.

Of the order of the same empyre, and maner of the courte.

1. THe emperours proper name is David. His cõmon name prester

Johh, kynge of the Ebessyns.
2. His tytles be in this maner. David kynge of kynges, kinge of the

Ebessins, prester John, kynge of kynges vnto the Ebessyns and of ali his

prouynces, both, both nexte and also at the ende of the less. The kynge of

Nilus flood, and iudge of y gret Sodane, f of the countrey of Cayre, and the

see of Alexandrine. By the power of god and our redemer Jesu Chryste, f

by the power of our ladye the vyrgyne saynt Mary.

3. This emperour of an old custome maryeth euer the kynges doughters

that be vnder his domynyon.

[foi. xixv]

4. The eldest sonne euer succedeth his father in his kyngdome.

5. This sonne of is veryly well nuryshed and brought vppe wythin his

fathers courte / as for his other sonnes (as lest ways yf he haue any) be

brought vppe lyke noble men, eyther vnder the kyndes, or ellys some great

prynces of the emperours domynyon.

6. The inherytaunce of his empyre neuere descendeth to the doughters.

But yf themperour happe to dye wythout issew male, then cõmeth yt to the

next of his blood.

7. Themperours wyues be had in great honoure and kepe a gret port.

8. Themperours hath euer redy at hande a meruaylous great number,

as well of horsemen as fotmen.

9. The emperoure to thentent he
wolde exercyse his soudyours, in actes

of warre, is euer for the moste parte in the felde amongest theyin. Where

they applye them selfe to fetys of armes.

10. In the emperours coute the chamberlayn hath the chyefest rome.

[foi. xx]

11. Themperour hath for sauegard of the body, euer at hande .xii. of

the noblestof his realme. Eche of whome haue vnder hym .xii. thousand

fythynge men.
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12. Those same .xii. noble men occupyes y gretest romes in the courte.

13. They kepe very dylygently in the writyng pedygree, names, f

surnames of theyr ancestours, wherby euery one may perfytely knowe his

nacyon and stok.

14. Themperours sonnes be maryed vnto the sonnes or doughters of

other kynges vnder hym wyth great dowers geuen wyth them in maryage.

And then ali y people come, and of theyr owne mocyon geue them gyftes.
15. Themperoure what tyme necessyte so rewuyreth vseth thobedyence

and seruyce of his subiectes.

16. The men chylderne of the kynges, that vnder hym, be (to wynne

theyre fathers good wylles) brought vppe in themperours courte.

17. He admytteth and susfereth chalenges amonges his subiectes.

[foi. xxv]

18. The name of the emperours prester Johhs mother y nowe is, is

Ellen, a very holy woman, and one that shewth a great example of chastyte;
to whome for here especial goodness, and the nonage of her sonne, is

commyted ali the hole order and rule of rhe realme.

19. Of kynges, emperours, or the chrysten prynces of Europe, they
neuer had knoweldge but onely of the frenchmê whom they cal in theyr

vulgare tonge Cristyans. But by y reason of certayne noble actes that were

done few yeres passed by the Portyngales, agaynst the Turkes, Persys,

Arabyens, and Indyãs, the name of the kyngee of Portyngale begonne to be

well knowen and had in myche reuerèce f reputacyon amongest them.

Here haue you now ryght reuerêt father y thynges I promysed your

holynes (at my beynge wyth you) of the lega- [foi. xxi] cy of Inde. But yet to

thentent you may geue the more credèce to the mater, I shall put somwhat

to, that a very noble yonge man, and one of my famylyar acqueyntauce,
named George Lupe Dandrade (what time we were to gether about our

prynces besynes in the lowe countreys, and also hosted both wayn in one

house at Antwerpe) told me. On this wyse was his tale.

In the tyme of his beyng at Inde for certayne maters he had there he

had there of his prynce (where he remayned by the space of certayne yeres)
on a very valyantman Lúpus Soarez, by the kynges commaudement was the

chyefe capitayne of the Portyngales warres, f chyefe ruller of ali the

realmes, cyttes | , townes, and castelles, that be vnder the kynge of

Portyngales domynyon. euen frõ Ethiope, thorough out Chynas. Thys Lupe
had prepared hym a meruaylouse gret nauey, to sayle as his auce tours

were wont to do from Cochine (now is Cochyne y castel f wellyng place of

the Portyngale captayns) f [ foi. xxiv] so intended to come to the see ofAraby
commenly called the redde see, agaynste the Turke / whyche Turke nowe

in stede of the Soldayne occupies the coutrey. When he was arryued in a

certayne lie, called of the inabythours Camará; that lyeth in that cost /
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incontynêt he caused two shippes to be made redy, and toke vnto hym a

certayne chosen Portyngales bothe famylyar and faythfull, amonges whome

this George was one. This done he commauded they sholde caste ouer a

nother lie called Mazua, to the entent that when he were there ones, he

wolde send out thre espyes vnto the great emperour of prester John, vnder

the pretext ofmarchaudyse, f that for two causes. One to be certyfyed of the

legacye wherofMathew before shewed vnto our kynge, and to know whether

those thynges were trew or false.

Secondely that they very narrowly sholde serche, what portes and what

hauens were vnder the dominyon of Prester John. Of these .iii. spyes one

was well lerned and very expert in [foi. xxii] scrypture whose name was

Jusarte Viegas, a Baccaren borne. After they were ones saufe come home

agayne bothe man f shyppes to theyr capytayne, and he had made an ende

of theyr vyage / they shewed hym ali, both that they hadde sene there, and

also harde of the inhabytours of that countrey / and further declared that

they knewe for a suerty that the legacy ofMathew was trew / and that same

Mathewe they sayde was suche a one as we had sene hym with our owne

eyen ones embassatour be fore our kinge. The cause and maner of the

legacye they say was sych.
After that Ellyn the mother of David prester John, that then was a very

wyse and a dyscrete gouernour of ali his hole realme (for he was but a

chylde) had lerned of certayne Portyngales whyche were come to her court,

f specyally of one called John Clerke, ali that euer we hadde done at Inde

agaynste the infydeles, | she sndeth that Mathew in a secret legacy vnto the

most christyned prynce Emanuell, the fysrt of that name, [foi. xxiiv] kynge

of Portyngale / wyth whome she sendeth also a nother yonge man an

Ebyssyne borne an noble man, James by his name, of whome byfore in the

descrypcyon of the legacy, we haue made mencyon. To theym she gave here

letters of commendacyon dyrected to the hed ruler of that prouynce, vnder

the domynyon of prester John, whose powre stretcheth to Mazua and the

see of Araby, to pray hym to helpe them as secretely as he coulde with ali

such thynges as they shold nede, makyng as though they were marchaut

men which came thether for marchaundyse. This ruler (and who so euer

happeneth to be in that offyce) is called in the Ebessyne tonge Baruagays.

This Mathewe and his companyon the Ebyssyne; through the letters of

commendacy. on they had, were louigly welcomed, where as they made

mery a certayne space, neuer tellynge no man theyre purpose, neyther what

he wolde do there, or were when he thens departed he woldw become. But

(to the en- [foi. xxiii] tent the myght brynge his purpose to passe wyth lesse

parell) fayned hym selfe a lether byer, and in the meane season now and

then bought certayn presents whych pryuyly he sent vnto quene Ellyn.
And

vnder this cloke, perused dyuers priuynces, menyng this, that escapynge

saufe wythout hurte, through enmyes of the Portingales, at last myght

come to Portyngale yt selfe, and so there do the thynges he come for. For

other way then this was there not. Alwaye whether so euer
he went or where

so euer he became, he toke with hym this yonge man his felowe the

Ebyssyne, leiynge ali his hole housholde at Arquyke, whych is a cytty nere

the see cost, appertaynyng to prester John, dystant about a myle from the
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yle of Mazua. Wherin that Baruagais before named then abode. For it is

euer the abydynge place of that offycer.
But nowe yf percase any capcyous felowe wolde obiecte why

of so many

noble men, as there is no doubt but there be in so great a court as prester

John is, there were not sent in [foi. xxiiiv] that embassate, some oldermen,

men of moregrauyte, or greater experyêce and bysydes this Ebyssyns

borne, whyche myght haue borne a graeter porte and maieste before our

prynce rather then these, of whome the one was farre frome the nobilyte

ether of an Ebyssyne or Indyane eyther, bycause beyng an Armenycane /

and the other ali though he was an Ebyssyne and in y kynges court brought

vppe, yet but a yonge man, an wythoute the company waytyng on hym ?

becometh a prynces embassatour to haue / and therby sheweth not the

dygnyte of a legate. But hereof may there be two causes alleged.

The fyrste, in ali those regyons (as great as they be) from the see of

Araby, to the water of Gange, there be but two languages, that is to wit,

Persyke and Arabyke. whyche languages who so perfytely knoweth, may

easely passe thorough ali those prouynces. Nowe in Prester Johhs courte

be there very fewe or none nobles, Ebyssynes bornes; that can skyll of those

tonges. Fyrste bycause they [foi. xxiv] haue lyttell cõpany and or

acquayntauce wyth the out borderars. Secondely for that yt seldome

causeth theym to go out of theyr owne countrey, as benge contente wyth

theyre countrey lawes. And for y cause the same Mathew, skylled in both

the tonges and in the prouynces there about, for he hadde ofte ben in them

/ and seyng that at that tyme, ali though he were an Armenyane, yet he was

of the quenys counsayll, and very great about her, he was thoughte the

metyst for that message / namely syns he hadde one ioyned wyth hym an

Ebyssyne borne, whyche both knewe the tonges and maners of many

nacyons / so that yf nede shold requyre, he were mete to be sent on a lyke
embassat.

The second cause is. The actes of warre of the Portyngales done wyth
the Indyans, agaynst Turkes or Persyes at that tyme was not so well

knowen of the Ebyssyns, that they thought it nedefull to bèter any old noble

Ebyssyne, f specyally syns they were vnexperte in y tonges, in so farre and

so dyffyculte a vyage, tyll [foi. xxiw] tyme they were farther certyíyed by
some other. And therfore pleased to send that Mathew, an Armenycane
borne, as moste meate for that besynes whyche not greatly accõpanyed; but

as a marchaunt sholde go and espye ai to gether. And that is so was ment,

the matrr selfe shewed. For after ones ali was exactely tryed by hym, there

was then a nother embassatour sent; both old man, a noble man, an

Ebyssyne borne, and a preste, connyng both in scrypture and Calday / on

whome wayted a very great company of nobles of the Ebyssynes, of

themperours pster Johhs courte. And this má was sent vnto the most

myghty price one John, y thyrd king of Portyngale. For Emanuel that was

his father departed almost .x. yeres a go. This legate wyth ali his cõpany at

this present day is wyth our kynge, myche made on, and hadde in great
reuerence. Whome questyonlesse they wold neuer haue sent, hadde they
not ben afore surely certyfyed of our maters by Mathew. But now we be a
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littell degressed therfore [foi. xxi (sic)] let vs agayn returne to our purpose.

This Mathew then vnder the pretexte of fayned marchaundyse, after beynge
at many other cytyes by y see of Arabye vnder the Turkes domynyon.

byelded euen as our cytyes be, very ryche, and very well feysyd wyth
fortresses. where after he hadde fallè in some familiare acqueyntauce wyth
certayne marchaunt men, and hadde serched ali thynge to the vtter moste,

and fynyshed the maters he came for, makynge hym selfe euer amõgest y

Turkes a Turke, for other wyse coulde he neuer haue escaped f done his

besynesse saufe without dauger, he returned to Arquique where before he

had left his houshold wyth his companyon the Ebyssyne, f thus he

remoued, toke his houshold again and so retourned to Aden hopynge that

from thens he myght sayle wyth his warys and his houshoulde to índia. For

why at the towne of Aden they are wonte to take shippynge towarde índia.

Where when he was landed he sold ai his lether f bought [foi. xxiv (sic)]

other marchandyse of Alexandrye tocary wyth hym to Indy. by whych he

muste nedes passe into Portyngale.
Now was a shyppe redy goynge to Inde, and he redy wyth ali his

marchandyse to go wyth that shyppe, whyle there spronge a certayne

suspycyon amonges the cetezyns of Aden, that he sholde be a spye.

Wheruppon he was taryed and let that he coulde not take passage at that

season. But he was one of a great wyt and experyence, so clerely purged

hym selfe of that suspycyon, prouynge in ded he was a marchaut man, and

that there he soughte nothynge but marchandyse, that they gaue hym wyth

hys housholde free pasporte, to departe whether hym pleased. But now

then beynge dysmyssed / he founde neuer a vessel goynge to ward Inde.

Then he was fayn to hyer one, f so he with ali his company toke shyppyng,
and came to warde Inde, to a certayn noble ryche cytye called Xaer. Whych
is dystant from Aden about a hundred myle, where lykewyse he founde no

shyppes goynge to Inde, bycause y [foi. xxii (sic)] nowe yt was wynter,

whyche there begynneth in Marche. And whyle yt lasteth no man may saile

to ward Inde, for the great stormes of winde (whyche is a mervaylous

thynge) y contynually blows contrary oute of one quarter. But when the sees

serued hym, he sayled from the cytye ofXaer vnto a towne called Fartaque,

there in euery place faynynge hym selfe a marchaunt of Turkey. From

whens he went to a place called the inhabitours of Dabul / f from thens to

departe to the town of Goa. where thê wyntered the great Alfonsus

Dalbuquerque a Portyngale, the chyefe capytayne of ali índia, predecessour

vnto Lúpus Soarez, whom we haue made mencyon of byfore, whych was he

y subdewed ai that same Inde, Araby, Perse, Malach, and the hole see of

Ganges, and made ali them subiectes to Portyngale. Dabul is dystant from

Fartaque, whych is in the cost of Inde .iiii. hundred myle. from Goa ,xl. frõ

Dio .iii. score great myle. Dio is a very ryche cytye, vnder the domynyon of

Cambaie very well fen [foi. xxiiv (sic)] sed, wyth gonnes and suche other

ingens of warre, and very well walled.

Furthermore he taried at Dabul from May to Decêber, and there

occupied hym self about marchaudyse because in ali that tyme he could

not take shyppynge. At last he gate hym a smale vessell, and beganne to

gete hym a way. And by y reason he shewed certayn of his frendes f the
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mayster of the shyppe that he wolde go vnto Portyngale wyth his

marchaundyse; by and by yt was shewed to certayne hed offycers of the

towne, that there was a strauger one vnknowê, whyche pryuyly wolde

conuey hym selfe to Portyngale. whereuppon wot tynge (sic) neuer what

they shuld thynke of the mater, they kept him still with fayre wordes, and

so let hym of hys passage for y season. After he saw this incintynèt men

whych were wonte to be cõuersant in Inde with the Portyngales, whyche he

before hadde made hys frendes, he wrote secretely vnto the capytayne

Alfonsus Dalbuquerque, certifyeng hym as diligètly as he could [ foi. xxiii

(sic)] how it stode with him. He as soone as he knew it sent thither certain

shypp and galleys some great some smale vnto hym: Siluester Corzo was y

capitayn of them, where whê he was arryued, strayt way he shewed the

offycers to the towne that he was sent vnto them from y great duke Alfonsus

Dalbuquerque to seke a certayn marchaunt man whyche he muste nedes

speke wyth ali, f that the same Mathew was he whom he sought / which

knowen they gaue hym leue to speke wyth hym and so delyuered hym into

his handes. For this cause the Dabulenses vsed this liberalyte to warde hi,

for fere they shold seme our opè enimyes, for as mych as they take mych

profyte by our Portyngales whyche vse Goa f Inde, f yet in place f time whe"

the may, secretly do vs displease. This Mathew then cõuayde frõ the citie

of Dabull, cam with this noble yong man y Ebyssyne his fellow, f ai his

famyly, at y last to Goa, where as we before recyted, y noble capytayne
Alfonsus then wintered wyth a gret number bothe of people f nobles of [foi.
xxiiiv (sic)] the Portyngales. There is bothe an ile f also a citie of this name

of Goa. The citye I say as it is very riche, so is yt also very habudaut of ali

thyng that saruyth for the fyndyng of men. In that dwelleth, marchaunt

men of ali kyndes, Indians, Arabyes, Persyãs, wyth diuers of the realme of

Harsynga f Cambaia. In thys yle be .iiii. great f very well fensed fortresys,
well mãned wyth many hyered souldyers ofthe Portyngales. There inhabiteth

the city, about .xb. hundred Portyngales. These be cytezyns there, wyth

theyr wyues, chyldren, and seruantes, besydes many other, as soudiours,

f marchauntes. Both that hole Ile the cytye f the casteles, be vnder the

Portyngales. In the cytye be grãmer scoles kept, wherin is thaught in comyn
scoles both the latyne and the Portyngale tonge. Wherby the inhabytours
of those partes, be as well skylled in both those lãguages, as in the lãguage
of theyr natyue coutre, where they were brede and brought vp. The fayth
of Cryste is euery receyued amongest [foi. xxiv (sic)] them. Many sumptuous
and costely temples f houses of relygyõ be there as well of other as of saynt
Frauces order, where dayly is vsed diuine seruyce. Ouer y hyghest parte of

a gate in the cytye, whyche they call saynte Mary da será, be kept f honour,
the bonés of the capytayne Alfonsus Dalbuquerque. But nowe after y

Mathew had arriued, from the town of Dabull in the hauen of Goa, the

Capitayne Alfonsus cõmaunded hym to come vnto him. He denyed f sayd
he wold not come out of the shyppes, alled gynge y he was not the legate
of any meaue prynce but of y hygh mighty empour of Inde Prester John /
f hereuto added that it were not cõuenyèt nor metely that thembassatour
of so hygh a myghty chrystened emperour, shold be receyued to so noble

a duke as Alfonsus is wythout dewe reuerence f honour. Thê Alfonsus
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callyng to gether his clerkes, prestes, f ali his nobilitie y were nigh at hand,

goth forth (namely syns he was y embassatour of thèperour Prester Johfis)

to mete [foi. xxiw (sic)] hym wyth crosses, and such other ornamentes of

the chyrche, the prestes and clerkes syngynge this hymne: Te deum

laudamus, within a fewe dayes after Alfonsus began to aske hym of his

legacy, to whome he answered, y he was sent from prestei" John vnto the

most Crystened prynce Emanuel kynge of Portigale, f that he ought onely

to open the cause of hys embassate no creature but vnto hym alone whych

when he hard the duke Alfonsus axed hym no further questyons. wythyn

a whyle after when he saw his time, this Mathew f this noble yonge mã y

Ebyssyne, with ai his company makyng hast toward Portyngale, Alfonsus

very gentylly accõpanied him vnto y hauen, where takyng shyppyng frõ Goa

they cam to ward Portigale. Ali this shewed vn me this George Lupe

Dandrade, take he knewe of a suerty for treweth, for as myche (as we haue

shewed you before) the great rular of Inde Lup Soarez had sent him from

the Ile of Camará, as a spye amonge the Ebyssynes vnder the pretexte of

marchau- [foi. xxv (sic)] dyse, to serche out the threwth ofthe legacye. when

he f that noble yonge man the Ebyssyne, wyth ali his famyly came to

Portyngale, my selfe (as I haue shewed your holynes byfore) was by, whome

I both, saw and spoke often wyth ali. He was a man of mean stature, very

whitly visaged and somwhat sallowe, wyth a syde f hore here, wyth a longe

whyte berde. which a lyttell more at lègth I haue shewed your holynes, to

thentét you with ali other y be desurous to know the very treweth shall not

thynke yt be lye or fayned.

Of the people of Pilapes.

I Veiy well remembre me ryght reuerêt father howe you shewed me at

my laste beynge wyth you, that vnder your archbyshopyke, was y same

wyld regyõ of Scythyce other wise calleth Pilape where they neyther knowe

god or Chryste, nor aw haue they none amonges theym [foi. xxw (sic)] for

theym to lyue by. Surely a very myserable case, f a thynge nothynge

chrysten like consydered of your men. For yt was tolde me bothe of good

men f veretuous men also (and that for a suerty to) that your nobles (the

more shame for theym) were in faute why those people
were no better then

brute bestes, nor came to chrystendome. For so they fere they shall lese a

great parte of theyre pollynge and pyllynge and theyr
accustomed reuernous

roberye, thorough the whyche they pytyfully oppresse, with insacyable

auaiyce those sylly pore innocent people. And therfore I desyred you then

(f yet agayne in Chrystes name do) and that not I alone, but also as many

as thynke as I do, that syns yt is your offyce (as beynge theyre herdman,

and they cõmytted to you by god) you wold cause those nobles of yours, to

leue theyr couetous crueltye, and so in conclusyon to brynge those symple

soules to the knowlege of Cryste, and so payenge theyr dew tributes to theyr

kynges, as other crysten people do to theyre prynces. [foi. xxvi (sic)] Let

those nobles of yours take hede therfore what they do, that they compeli
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not so great a foldeof shepe in tyme to come, in the presence of that iuste

iudge Jesu Cryste, to axe iudgement of thst tyranny of theyrs. I desyre your

holynes to do that lyeth in you, whyche doyenge, se what glory and what

rewarde you shall obtayne of god, what prays and laude bysydes of the

worlde. No more to your holynes but thus fare you well. I suppose that I

shalbe shortly at Portyngale with the kynges hyghness or elles at Germany.
But where so euer I become I shall be holly yours. I pray you I may be hertly
recomêded vnto your brother Olaus the great Goth, a very specyall frende

and louer of myne.

At Antwerp out of the comyn houses of our realme of Portyngale, in the

Calendas of December, the yere of our god M. D. xxxi.

Prynted by W. Rastell in

fletestrete in saynte

Brydys chyrch

yarde.
1533

Cum priuilegio
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A CONVENÇÃO DE GOA (1635) E A PRIMEIRA VIAGEM

(LUSO-)INGLESA A MACAU

Rogério Miguel Puga*

Desde o final do século XVI, período do apogeu económico de

Macau, chegam à Europa notícias sobre o enclave e o Japão
através de fontes portuguesas traduzidas e de relatos de viajan
tes e mercadores europeus, como os holandeses Dirck Gerritszoon

Pomp
l

(1544-1608) e Jan Huygen van Linschotten (1563-1611),

que navegam e permanecem além do Cabo da Boa Esperança,

por entre domínios comerciais lusos, descrevendo as rotas que

transportam as exóticas mercadorias orientais que tanta riqueza

produzem em Portugal (Costa, 1999: passim e Ollé, 2000: 11-

76).
2
As relações euro-asiáticas, determinadas pela resposta

europeia perante sociedades como a chinesa e a japonesa, desen-

volvem-se lentamente, pois, como afirma Lach (1994, I, 1: xvi-

xfx), "[...] the European's view of Ásia was not a static one [...].

Image-makers [...] in their understandable eagerness to east into

a literary mold the attitudes of the people in ages past have ali too

often created resemblances rather than likeness, statues rather

than beings [...]".

*

Investigador do Centro de Estudos Anglo-Portugueses.
'

Segundo uma carta enviada por William Adams, do Japão, para a sua

mulher (c. 1605), a tripulação do barco em que ele se encontra antes de chegar
ao arquipélago decide visitar o mesmo "for by report of one Dirrick Gerritson,

which had been there with the Portugals" (Farrington, 1991, vol. 1, doe. n.° 1:

52). De acordo com ibidem: 55, n. 15, Gerritzoon visita o Japão ao serviço dos

portugueses entre 1585-1586 e, segundo Gábor, 2003: 542, encontra-se com

Linschotten, trocando informações.
2
Sobre a imagem da China na Europa medieval e renascentista e a

construção da imagem do Império do Meio e sobretudo Macau, após a chegada
dos portugueses, veja-se Loureiro, 2000, passim.
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É nosso objectivo estudar as relações anglo-portuguesas,
em

Macau, antes do estabelecimento da East índia Company (E. I. C.)

no Sul da China, no âmbito da extensão da aliança luso-inglesa
3

ao Extremo Oriente, contribuindo para a alteração da situação

descrita, com um forte pendor nacionalista, em 1961, pelo

historiador macaense Braga (1961-1964: 107) e que, até certo

ponto, ainda hoje se mantém:

Histories of this period have given little space to the

importance and value of the help rendered to so many

foreigners by Macao, for writers on this subject have gone

exclusively to accounts by writers using British source

material. [...] A Portuguese would like to feel that it might

not be forgotten that if there had been no Macao or that

if the community there had been less accommodating,

although admittedly the Portuguese received benefits

from the presence of the foreigners, neither John Henry

Cox nor any other of the 'interlopers' who contributed to

break the E. I. Company's monopoly, on behalf of the

free-trade movement in Britain, would ever have had the

opportunity of accomplishing what they did.

Para além do estudo de Coates, 1989 [1966], cujo subtítulo

acaba por remeter sobretudo para a 'pré'-história da colónia

inglesa, não conhecemos outro trabalho que estude a presença

inglesa em Macau e a importância do enclave para o China

Trade. A obra de Coates acaba por constituir um estudo de

síntese sobre o assunto, sem qualquer aparato crítico que remeta

para as fontes utilizadas, apresentando apenas uma bibliografia

geral.
De acordo com José Costa Pereira (1994: 534-535), a vocação

marítima inglesa choca com os interesses portugueses, pre

nunciando as primeiras fricções dos séculos XV e XVI conflitos

posteriores mais graves. Na sequência dos ataques de corsários

ingleses ao comércio português em África (vide Puga, 2004: 717-

752), D. Sebastião leva a cabo acções de represália comercial

para com a Inglaterra, decretando o encerramento dos portos

3
Sobre a mais velha aliança do mundo, sobretudo no que diz respeito às

expansões marítimas inglesa e portuguesa (séculos XVII-XVIII), vejam-se:
Santarém, «Introdução», 1865, vol. 14,: vii-clii; vol. 15: v-clxxxiv; vol. 16: v-

cclviii; vol. 17: i-ccv; vol. 18: v-lxxvii; Prestage, 1925; idem, 1934: 69-100; idem,
1971; AA. W.. 1932: 6-26, 163-252: Boxer, s./d: 26-30; Francis, s./d.: 31-35 e

AA. W., 1988.
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portugueses aos barcos e produtos ingleses, nomeadamente os

têxteis. As negociações de um tratado luso-inglês, indesejado por
Filipe II, inimigo de Inglaterra, arrastam-se até 1576 e, em 29 de

Outubro desse mesmo ano, o rei português e Isabel I assinam um

tratado através do qual ambas as nações restituem embarcações
e mercadorias até então apreendidas, conquistando os mercado

res ingleses total liberdade de comércio em Portugal (Bruce,

1810, vol. 2: 54-55 e Santarém, vol. 15: 259).

Durante a monarquia dualista filipina, a aliança luso-inglesa

permanece "adormecida" (Prestage, 1934: 3, 12-23 e Boxer: 26),

enquanto algumas expedições, cujo destino é o remoto Cathay,

partem de Inglaterra, sem, no entanto, là chegarem. Em 1553,

Sir Hugh Willoughby parte para o Oriente, sem chegar ao seu

destino e, em 1591, três navios ingleses, um dos quais comanda

do por Sir James Lancaster, navegam além Cabo da Boa Espe

rança para tirar partido do comércio português, tal como faz o

mesmo navegador, de novo, em 1601, viajando até Bantem

(Java), onde os holandeses se encontram desde 1596 e que, mais

tarde, se tornaria uma feitoria inglesa estratégica para o comér

cio da pimenta. Em 1596, parte, de Inglaterra, a primeira expe

dição à China com carácter oficial, constituída por três embarca

ções (Bear, Beafs Whelp e o Benjamin) comandadas por Benja
min Wood, não tendo, no entanto, qualquer sucesso [British

Library-Oriental and índia Office Collection, Londres (B. L. - O. I.

O. C), G/12/1, fl. 1 e Cordier, 1920: 191-192]. Em 1602-1604,

Sir Edward Michelborne obtém uma licença para se deslocar a

países orientais, nomeadamente à China e ao Japão, embora tal

iniciativa não tenha quaisquer frutos (Paske Smith, 1930: 3-4).

Na Inglaterra isabelina, Richard Hakluyt (1552?- 1616) reco

lhe, traduz e publica, em The Principal Navigations, Voiages and

Discoveries ofthe English Nation (1589, segunda edição aumen

tada: 1589-1600) dezenas de fontes europeias, nomeadamente

portuguesas,
4
nas quais Macau marca uma presença inicial e

ténue, funcionando como espaço simbólico das riquezas e da

experiência que Portugal importa do Extremo Oriente (Puga,

4
O primeiro relato sobre a China publicado na Inglaterra é o Tratado da

China do português Galeote Pereira, traduzido por Richard Éden e Richard

Willes [Willis] a partir do italiano [Nuovi Avisi delle Indie di Portogallo. venuli

nuovamente dalli R. Padri delia Compagnia di Giesu. 4.a parte. 1565) e publicado,

pelo último, em History ofTravayle in the West and East Indies. bem como por

Richard Hakluyt, vol. 4: 163-195 (cf. Puga, Dezembro de 2002: 94-96). Relativa

mente às primeiras fontes portuguesas ou sobre a presença lusitana na China

traduzidas para inglês, bem como sobre as primeiras referências inglesas ao

Império do Meio, veja-se Zhongshu, 1998: 29-65.
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2003: 63-131). Estas informações são ainda complementadas

pela colectânea de Samuel Purchas (c. 1577-1626), composta,

em parte, por manuscritos herdados de Richard Hakluyt, Hakluyt

Posthumous, or Purchas His Pilgríms: Containing a History ofthe

World, in Sea Voyages and Land Traveis by Englishmen and

Others (1625),
5
aliciando mercadores e investidores ingleses a

aventurarem- se na senda das embarcações portuguesas.
6
Todos

estes conhecimentos sobre as realidades humana e comercial

asiáticas serão mais tarde vitais nas lutas entre os portugueses
e os ingleses nos mares orientais e decisivos para o enfraqueci
mento dos primeiros e o consequente desequilíbrio da 'Carreira

da índia' face à impossibilidade do reino defender eficazmente os

seus territórios.
7 Como refere O Memorial de Pêro Ruiz Soares

(1953: 302), desde a perda da independência, as frotas inglesas
destroem vinte e oito naus da índia, "cousa que nos outros

tempos atras dos reis de Portugal se não perdia hua de dez em

dez annos nem se tornou nunca nenhua", enquanto a décima

Década (1589-1600) de Digo de Couto enumera sete ataques de

piratas ingleses, entre 1582 e 1598 (Veríssimo Serrão, 2000:

153-159 e Moniz, 2004: 179).

Desde meados do século XVI, os ingleses procuram rotas

alternativas às portuguesas para chegar ao Oriente (Howarth,

2003: 76-84, 88-106) e vários aventureiros tentam descobrir

passagens para a China, quer a Noroeste quer a Nordeste,

mencionadas em fontes quinhentistas como «A discourse written

by Sir Humphrey Gilbert Knight, to prove a passage by the

Northwest to Cathaia, and the East Indies» (Humphrey Gilbert, in

Richard Hakluyt, vol. 5: 92-130). Em 1574, William Bourne (c.

1535-1582) publica A Regiment for the Sea, cuja secção inicial,

«To the Reader», refere o conteúdo da obra: "a biographical
discourse for to goe unto Cattay 5 severall of sundry wayes, that

is to say, the first way is about by Cape boné Sperance, which is

that way of the Portingalls doth goe unto Calicut, and unto the

5
Para referências a Macau na colectânea de Samuel Purchas, Hakluyt

Posthumus, 1905 [1625], vejam-se, por exemplo, ibidem, vol. 2: 305-306, 338,
361, 458; vol. 3: 442-448, 496-498, 518, 537, 550-556, 563; fontes que relatam,
sobretudo, os encontros e conflitos iniciais anglo-portugueses no Oriente.

6

Veja-se a síntese sobre o interesse inicial da Inglaterra pelo Oriente (1497-
-1590) de Pritchard, 1929: 42-44 e Prakash, 2004: 1-17. Para uma visão de

conjunto sobre o início da expansão inglesa, sobretudo no Oriente, e a fundação
da E. I. C. consultem-se: Scammell, 1987; Andrews, 1991: 1-100 167-199 256-

-279; Lawson, 1998: 1-17 e Canny (ed.), 2001a, passim.
7
Sobre o declínio do Estado da índia e a subalternização gradual do Índico

na política portuguesa, a favor do Brasil, a partir de 1570, veja-se Costa 1989:
170-179.
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Mollucas, and other places in the East Indies; the second waye

is through the Straights of Magalenos [...], the third waye is

towards the Northwest, [...]; and the fourth way is by the Northeast

[...]. And the fifth way is by the North Polé, if that it be navigable"
(ibidem, s./p.; itálico nosso). As edições mais recentes (Bourne,

1963: 135-314) não contemplam o capítulo sobre as cinco rotas

diferentes para Cathay.
Se desde esta altura, corsários ingleses tomam embarcações

e invadem domínios portugueses, com a anexação de Portugal

pela Espanha, em 1580, os motivos políticos que levam a Ingla
terra, no âmbito da mais velha aliança política no mundo ociden

tal, a respeitar Portugal esbatem-se, intensificando-se os ata

ques marítimos como os de Sir Francis Drake (c. 1540-1596), Sir

Walter Raleigh (71552-1618) e de outros sea dogs, na tentativa

de enfraquecer o inimigo católico espanhol e demonstrar a supe
rioridade naval inglesa (Ramsay, 1957: 63). A aliança anglo-

-portuguesa é um argumento utilizado, quer pelos sucessivos

governadores de Macau quer pelos vice-reis da índia, para

benefício e bom tratamento dos ingleses na cidade. Veja-se, por

exemplo, a informação do governador José Pedro da Câmara,

desde Goa, para o Leal Senado, em 6 de Maio de 1778: "devendo

eu em atenção a boa civilidade que se conserve entre as duas

naçoens aliadas dar a conhecer que procuro quanto me he

possível manter a reciproca correspondência" [Arquivos de Macau

(A. M.), Novembro de 1968: 241].

A circum-navegação de Drake (1577-1580), o primeiro inglês
a navegar nos mares da China ao chegar às Molucas,

8
bem como

a derrota da Armada Invencível (1588), provam à Inglaterra que

pode competir nos mares com Filipe II de Castela. O giro lusitano

no Extremo Oriente chama a atenção dos ingleses, sobretudo

após a captura da Madre de Dios (Mãe de Deus), em 1592, ao

largo dos Açores, por Sir John Burrough, durante uma expedição
às índias Ocidentais. A embarcação portuguesa, "[...] a

treasurehouse and warehouse in one [...]" (Falconer, 1964: 100),

estimula a cobiça de mercadores isabelinos que se apercebem

das riquezas a que terão acesso caso desequilibrem o monopólio

comercial português nas índias Orientais (Miller, 1980: 8-9).
9

8
Oito anos depois, Thomas Cavendish segue Drake e chega a Java (1587),

durante a sua circum-navegação (1586-1588), adquirindo um conhecimento

mais profundo sobre as índias Orientais.
9
Para a descrição da surpresa provocada por este episódio em Londres,

veja-se Kingsford, 1912: 85-121. Das várias referências ao episódio nas

Navigations de Hakluyt, o mais minucioso é «A True report of the honourable

service at sea perfourmed by Sir John Burrough, Knight» (vol. 5, pp. 57-68).
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Cerca de seis anos após a captura da Madre de Dios e

quarenta anos antes da primeira embarcação inglesa chegar a

Macau, Laurence Keymis Gent (in Hakluyt, vol. 7: 390-391)

conclui que a Inglaterra se pode tornar tão poderosa quanto a

Península Ibérica, apresentando os seguintes argumentos para a

abertura do maré clausum:

1) a nação de Isabel I tem poderes, direitos e capacidade

iguais aos da península Ibérica para criar novas redes de

comércio;

2) apesar de o inimigo papista governar Portugal, ambos os

países são identidades políticas distintas,
10 tal como o

mostram as colónias portuguesas ao não reconhecerem o

poder de Filipe II de Castela;

3) as índias Ocidentais, sob domínio espanhol, encontram-

-se divididas e mal governadas, pelo que podem ser

facilmente tomadas pela Inglaterra, bem como as frotas

portuguesas que enriquecem os cofres filipinos.

É neste contexto que surgem os conflitos marítimos entre

frotas inglesas e as possessões orientais do "seafaring Portugal",

[Harrison (1535-1593), 1968: 126] e, em 31 de Dezembro de

1600, um ano depois de os primeiros barcos holandeses apare
cerem ao largo de Macau (Silva, 1992: 73, 78), Isabel I autoriza

a fundação da Company ofMerchants ofLondon, Trading into the

East Indies,
n
(East índia Company: E. I. C.) com o objectivo de

iniciar viagens às índias Orientais para importar bens de consu

mo e exportar têxteis, momento a partir do qual começam as

invectivas inglesas rumo à Ásia.

A expansão norte-europeia, organizada através de iniciati

vas privadas com base no capital por acções, distingue-se da

expansão ibérica e as instruções da Companhia inglesa para a

sua segunda viagem informam Henry Middleton dos cuidados a

ter a caminho das Molucas, devido à "malice of the Portingalls
toward our discovery of the trade to those parts".

12
A autorização

real para a terceira viagem da instituição (1607) desaconselha os

confrontos com navios ibéricos a Oriente,
13

enquanto a direcção

10
Sobre a rivalidade anglo-espanhola e a influência dos Descobrimentos

portugueses na literatura isabelma, veja-se Puga, 2002: 90-114.
1 ' Relativamente à fundação da E. I. C. e às suas viagens iniciais para a Ásia,

vejam-se Keay, 1993: 3-51; Lawson: 1-41; Wild, 2000: passim e Marshall,

2001b: 264-285.
12
Birdwood e Foster (eds.), 1893: 62.

13
Ibidem: 113. Aviso repetido quando da sexta viagem da Companhia, a

menos que os navios ingleses sejam atacados [ibidem: 51).
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da E. I. C. sugere que, em prol da manutenção do comércio face

ao perigo dos rivais portugueses, os feitores se informem se os

governantes de Cambaia e Surrate são súbditos do rei de Portu

gal e que portos não se encontram nessa situação.
14

A chegada de barcos ingleses à zona de Surrate, que se

tornaria, a partir de 1613, o centro anglo-holandês do Índico

Ocidental,
15

origina conflitos com os portugueses que capturam
as embarcações, levando a Companhia inglesa a queixar-se, em

1609, às autoridades em Londres, enquanto se estabelece nessa

mesma área geográfica [Birdwood e Foster (eds.): 219-220].

Surrate é o mais importante centro de comércio do Império

Mogul, onde se comercializam os têxteis de Gujarate, posterior
mente trocados por pimenta e especiarias, no Sudeste asiático.

Apesar de a Inglaterra se 'voltar' para o Oriente apenas no

século XVII (Canny, 2001b: 26), a actividade e o confronto

iniciais de ingleses e portugueses nas índias Orientais dão

origem a um conhecimento cada vez maior dos primeiros sobre

esse espaço comercial, informação que substitui gradualmente a

que a Inglaterra recebera por via indirecta, através de fontes

europeias, principalmente ibéricas, durante o século XVI e início

do século XVII.

1. A caminho do Extremo Oriente. O início das relações

anglo-portuguesas nas índias Orientais

From the earliest English trading days in China;

under special permission from the Portuguese, both sides

had shown remarkable ingenuity in interpreting the laws

to their mutual advantage and in accommodations,

without which the trade would have very early died.

Cheong, 1979: 5.

Em 1602, dois anos antes da assinatura do Tratado de Paz

entre a Inglaterra e a Espanha, e na senda dos holandeses,
l6
os

ingleses, recorrendo ao seu crescente poder militar naval e à

14
Ibidem: 123.

15
Sobre a presença anglo-holandesa em Surrate, veja-se Blanco, 1992, vol.

1: 423-434 e sobre o comércio da feitoria inglesa de Surrate (1616-1804), veja-
-se B. L. - O. I. O. C, G/36 e G/40/4-5, 10-11, 19-20.

16
Relativamente aos ataques holandeses aos interesses e às possessões

portugueses no Índico, vejam-se Prakash, 1981: 189-194; Shirodkar,
1998: 785-

-808 e Mathew, 1998: 779-783.
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diplomacia, chegam ao Oceano Índico, desafiam Portugal "no

coração mesmo do seu Império, a índia e a Pérsia [...e] tiram

partido do desejo de certas autoridades indígenas de sacudir o

jugo português" (Marques, 1997, vol. 2: 208),
17 bem como de

"escravos nativos atemorizados" (Purchas, vol. 4: 26; tradução

nossa), da experiência de conterrâneos que já residem no Oriente

há alguns anos
18

e dos próprios portugueses que com eles

partilham informação vital (ibidem: 204), aproximando-se gradu
almente de Macau.

Em 1608, a Hector, torna-se a primeira embarcação inglesa
a chegar a Surrate, enquanto, devido à estratégia defensiva do

Estado da índia, em 3 de Fevereiro de 1610, o mercador francês

Francois Pyrard de Lavai (1578-1621) regressa à Europa, confes

sando, no seu relato de viagem, ser acompanhado por um inglês,

pois o vice-rei faz embarcar para a Europa todos os norte-

-europeus que se encontrem na índia, "[...] porquanto não traziam

outro intento salvo espiar e tomar conhecimentos da terra [...]"

(Lavai, 1944: 203), medida que viria a repetir-se, em 1630, por

ordem do vice-rei, conde de Linhares.
19

Os recém-chegados

"inimigo[s] de Europa" (Bocarro, 1876: 429) lutam, face à atitude

defensiva de portugueses e autóctones, pela fundação da feitoria

da E. I. C. em Surrate, no ano de 1612,
20
na enseada de

Cambaia, facto que, como informa Bocarro (336), preocupa o

vice-rei de Goa, pois este sabe que

[...] uma das principaes cousas que a [índia] podia
acabar para os portuguezes, era este tracto e commercio

17
Em 6 de Abril de 1603, o arcebispo de Goa informa o rei de Portugal das

perigosas presenças inglesa e holandesa, bem como dos ataques a embarcações
da China na Insulíndia [cf. Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo,

Lisboa (I. A. N. /T. T.), Colecção de S. Vicente, vol. 12, fls. 115-118].
18
De acordo com o relato do mercador William Finch, in Purchas, vol. 4: 20-

-21, quando a frota do capitão Hawkins chega a Surrate, em 1608, a tripulação
é alvo de "treachery and hostilitie" por parte dos portugueses. No entanto, Finch
afirma encontrar um inglês, R. Carelesse, que residira com os portugueses
durante algum tempo e que, após se ter aliado aos holandeses, informa o

mercador dos negócios lusitanos e dos danos que os actuais aliados dos

primeiros causam aos portugueses.
19
Vide alvará do vice-rei, conde de Linhares, (24-01-1630), que garante a

integridade de europeus que se dirijam para Goa, onde podem optar por servir
o Estado ou ser enviados para Portugal [in Matos (dir), 2001, does. n.° 533: 265].
Sobre a reorganização militar do Estado da índia (de D. Miguel de Noronha) face
à ameaça anglo-holandesa, veja-se Blanco: 495-554.

20
Em relação aos conflitos navais anglo-portugueses, em Bantem e Surrate,

e às alianças estratégicas de ambos os países com os povos locais, vejam-se:
Danvers, 1966, vol. 2: 152-395; Griffiths, 1974: 73-86; Mukheriee 1974' 93-

-101; Furber, 1976: 38-78 e Maloni, 1992: 12-18
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que os ingrezes começavam em Surrate, d'onde [...] com

perda grande dos vassalos e muita maior da fazenda de

Sua Magestade, tiravam os ingrezes d'este porto as rou

pas com que eram admittidos por todo o Sul para fazerem

o resgate das drogas, de pimenta, cravo, noz, massa, e

outras muitas fazendas que por elle havia.

O cronista refere várias capturas de embarcações portugue

sas por ingleses e holandeses e a necessidade de o Estado da

índia receber mais artilharia para sua defesa (ibidem: 97, 340-

344, 416 e Grilo, 2000: 67-85).

No início de 1622, ano em que os holandeses tentam tomar

Macau aos portugueses, e após vários ataques portugueses a

embarcações inglesas, bem como combates marítimos anglo-

portugueses,
21
os ingleses, juntamente com o xá Abas da Pérsia,

capturam Ormuz (Boxer, 1971: 46-129 e Blanco: 454-461), a

alfândega mais rendosa do Estado da índia, adquirindo cada vez

mais terreno, auto-confiança e poder a Oriente,
22
em territórios

como a índia (Chaudhuri, 1965: 89-105), nos quais os portugue

ses detêm o monopólio comercial
23

e onde, desde o Tratado da

Defesa (1919) assinado pelos dois inimigos protestantes contra

21
Sobre o aprisionamento de ingleses em Goa e o seu transporte para

Lisboa, vejam-se duas cartas de H. Lee para T. Wilkon, enviadas de Lisboa, em

18 de Setembro e 21 de Outubro de 1609, referindo a prisão de ingleses em Goa

\Public Record Office, Londres (P. R. O.), SP 89/3, fls 132 e 134]. Uma outra

missiva, enviada de Lisboa, em 7 de Setembro de 1611, refere a chegada de um

navio português de Goa, transportando cinco ingleses (P. R. O., SP 89/3, fl. 144).
22

A Companhia das índias funda gradual e estrategicamente diversas

feitorias e 'presidências' no Oriente: a primeira em Bantem, Java ocidental

(1602); seguindo-se o Masulipatão, no Coromandel (1611); Surrate (1612);

Patane e Ayudhya, no Sião (1612); Firado (ou Hirado), no Japão (1613); Macassar,

nas Celébes (1613); Jambi, em Samatra (1615); Jasques e, posteriormente,

Comorão, na Pérsia (1616); o arquipélago de Banda (1615-1616); Armagao

(1626); Viravasarum, Motupali, Golconda e Petapoli (1630); Balasore (1633);

Sind (1635); Rajapur (1637); Madras ou Fort St George (adquirida em 1639).

Basra (1640-1641); Moca e Suakin (década de 1640); Hugli (1651); Porokad

(1662); Karwar (1650): Bijapur e Calecute (1664); Bombaim (1665); Telhchery

(1682) e Benkullen, também conhecida como Fort York ou Fort Marlborough

(1685), entre outras localidades. Para uma lista das
feitorias orientais da E. I. C,

vejam-se Wild: 86 e Bassett, 1995: 128-153. Por volta de 1635, Madras ja

substituirá Bantem como presidência oriental da Companhia, gerando-se
assim

três centros de poder europeu no Oriente, governando os portugueses a partir

de Goa e os holandeses de Batávia.
23
Sobre o Estado da índia face à expansão anglo-holandesa, veja-se

Blanco:

393-451. A autora transcreve, no segundo volume (166-174), o «Memorial

presente a Filipe IV de Espanha sobre o poder dos Ingleses e Holandeses
na índia

Oriental [Biblioteca da Ajuda (B. A), cód. 51-VTII-30, fls. 106-110v], que
descre

ve, sucintamente, a acção da feitoria de Surrate (171), a ausência dos ingleses

na China e a sua presença em Hirado, no Japão (169).
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os católicos, as esquadras combinadas anglo-holandesas "procu

ram!...] senhorear com toda a navegação e commercio [do Estado

da índia]" (Bocarro: 303), tentando, sobretudo as holandesas,

infiltrar-se, desde logo, no Império do Meio.
24
Como consequên

cia do Tratado anglo-holandês, em 1621-1623 é organizada uma

frota que bloqueia Goa e Moçambique e, entre 1625 e 1629, são

realizadas viagens conjuntas, rumo à Pérsia, contra as frotas

portuguesas. Em 1627, o presidente da feitoria inglesa de Batávia,

ao concluir sobre os factores a ter em conta na tentativa de

abertura de comércio com a China, afirma que os chineses não

admitem estrangeiros no seu país (Morse, 1926, vol. 1: 29),

demonstrando o interesse dos feitores ingleses, mesmo que

ténue, pelo comércio com o Império do Meio, ao estabelecerem-

-se nas diferentes feitorias do Oriente, argumento que pode
também servir para justificar o desinteresse inicial da Compa
nhia no comércio com a China.

Em 7 de Fevereiro de 1628, o governador da índia, Frei Luís

de Brito, refere o grande risco da presença de corsários ingleses
e holandeses desde as ilhas de Nicobar até Malaca, bem como no

estreito de Singapura (I. A. N./T. T, Livros das Monções, liv. 27,

fls. 521-534v). É para fazer frente à acção privada das compa

nhias comerciais norte-europeias que, nesse mesmo ano, é for

mada, em Lisboa, uma companhia por acções, a Companhia

Portuguesa das índias, na qual a coroa participa com cerca de

setenta e sete por cento do capital, em detrimento do interesse de

possíveis investidores privados. Os municípios do Estado da

índia não demonstram interesse pela iniciativa e, em 1630, a

Câmara de Goa e o vice-rei, D. Miguel de Noronha, opõem-se à

proposta da actividade da Companhia se estender ao comércio de

Macau. A escassez de pimenta em Goa e os conflitos entre os

directores de Goa e o vice-rei contribuem igualmente para que,

em 1633, cinco anos após a sua fundação, a Companhia seja
extinta (Disney, 1978; Silva, 1994: 280-281 e Coutinho 1999:

1 19-122). Thomaz (1994a: 576) afirma que as tendências mono

polistas da coroa portuguesa talvez tenham dificultado o desen

volvimento quer de um capitalismo privado quer de outras

24
Sobre a ameaça que a presença "inimiga" holandesa representa para o

comércio entre Macau e Manila e que leva os portugueses a assinarem a

Convenção de Goa, em 1635, vejam-se as cartas do vice-rei da índia, D. Miguel
de Noronha, ao rei (02-04-1632 e 28-1 1-1634: I. A. N./T. T., Livros das Monções,
liv. 29, fls. 245-247v; liv. 38, fls. 468-471) e a carta régia ao vice-rei (12-11-
-1633), aconselhando a armação de navios para proteger os interesses comer

ciais portugueses em Macau, face ao inimigo holandês (liv. 31, fls. 23 e 109).
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formas mais complexas de organização mercantil, explicando
esta carência de organização, em parte, o desmoronamento do

comércio português a partir do momento em que é confrontado

com a iniciativa comercial mais estruturada dos holandeses.

Furber (38-50) resume as sucessivas lutas entre ingleses e

portugueses, o estabelecimento de diversas alianças dos primei
ros com nativos, em detrimento dos lusos, e a fundação de várias

feitorias inglesas na Ásia, avanços que, juntamente com a acção

dos holandeses até às pazes anglo-portuguesas de 1635, contri

buem para enfraquecer o poder português no Oceano Índico.

Após as sucessivas derrotas nas batalhas navais contra os

ingleses ao largo de Surrate e da queda de Ormuz, os portugue
ses apercebem-se de que não conseguem manter a E. I. C.

afastada dos mercados orientais, inclusive porque o apoio militar

inglês é essencial, quer no Oriente, para fazer frente aos ataques

e bloqueio holandeses,25 quer na Europa para que Portugal, após

1640, mantenha a sua independência.

2. A Convenção de Goa (1635)
26

Na sequência da "firme paz e concórdia"
27
assinada, em

Agosto de 1604, por Filipe II de Portugal e Jaime VI da Escócia

e I de Inglaterra, em 15 de Novembro de 1630, Filipe III e Carlos

I voltam a celebrar pazes, extensíveis aos domínios de ambas
as

nações.
28

Em 1632, o conde de Linhares, vice-rei da índia,

escreve a Filipe II informando-o da proposta do "[...] presidente
dos Ingleses em razão de se entenderem e praticarem nesse

25
Sobre os três períodos da rivalidade entre as Companhias das índias

inglesa e holandesa [I) 1602-1684: agressividade por parte da V. O. C; II) 1684-

1760: competição comercial; III) 1760-1795: vitória da E. I. C. no comércio

europeu na Ásia], veja-se Gaastra, 2004: 50-68.
26

Designação atribuída pela literatura historiográfica inglesa ao acordo

assinado, em 1635, entre ingleses e portugueses, em Goa (vejam-se, por exem

plo, John Keay: 117 e Bruce P. Lenman, 2004: 104).
27

Filipe II. em missiva ao conde de Linhares, refere os artigos, especial

mente o nono, das primeiras pazes anglo-portuguesas de 1604, reforçadas pelas

de 1630 [«Carta de Filippe III ao Vice-Rey Conde de Linhares», in Biker (ed.).

1995, tomo 1: 262], Veja-se a transcrição do artigo nono do tratado em ibidem,

tomo 2: 37-38.
28

Cf. «Capitulações das pazes feitas entre El-Rey das Hespanhas D. Filippe

IV e El-Rey Carlos de Inglaterra [...] 15 de Setembro de 1630», in ibidem: 239-

261. Os trinta e quatro artigos do tratado de 1630 visam 'esquecer' o passado.

estreitar as relações de amizade entre ambas as nações e fortalecer o livre

comércio e os domínios das mesmas no Oriente, contra o perigo holandês

(capítulos 1-8, 11-12).
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estado as pazes que [o rei português] fiz[era] com EIRey da Gram

Bretanha [...]". aconselhando o rei, na sua resposta, paz com os

ingleses, "[...] achando-se esse estado tão apertado [...]".
29
Esta

aliança traria ainda, de acordo com o vice-rei, benefícios à

alfândega da Coroa através dos direitos reais,
30

enquanto William

Methwold, chegado a Surrate, em Novembro de 1633, vê nessa

oportunidade uma excelente estratégia para revitalizar o comér

cio inglês na Ásia. 3I
A proposta é inicialmente veiculada a Goa

pelos jesuítas que se encontram em Surrate (informadores do

vice-rei), nomeadamente António Pereira e Paulo Reimão [cf.

Biblioteca Nacional, Lisboa, Fundo Geral, cód. 7640 («Década 4.a

do Estado da índia desde o anno de 631 até 640»), fl. 1632] e

Foster (ed.), 1910: 220-22], Joseph Hopkinson e o Conselho de

Surrate comunicam ao padre Paulo Reimão (28-08-1633), que

uma vez "[...] junto hum poder com o outro seriamos senhores de

toda a índia e nem mouro nem olandez nos poderia rezistir." (in

Pissurlencar, 1953, vol. 1: 481). O facto de a Convenção de Goa

ter sido proposta por Methwold é expressa logo no início do

«Assento feito entre o Vice-Rey o Conde de Linhares, e Guilherme

Methewold, Presidente da Companhia de Inglaterra, para se

haverem de guardar as pazes celebradas em Madrid, em 15 de

Novembro de 1630, entre El-Rey de Portugal e El-Rey da Gran-

Bretanha, feito em Goa a 20 de Janeiro de 1635» [Biker (ed.),

tomo 2: 50-51; versão inglesa: 52-53].
Para fazer frente às forças holandesas, cuja aliança com os

ingleses terminara em inimizade,
32 é então assinada, em 20 de

Janeiro de 1635, a chamada Convenção de Goa,
33
um acordo

29
«Carta de Filippe III ao Vice-Rey Conde de Linhares», in ibidem, tomo 1:

262. Veja-se a resposta do vice-rei e a sua referência às tréguas celebradas in

ibidem: 263-264.
30
«Sobre as Tregoas com os Imgrezes» (Pissurlencar, vol. 2: 3-5).

31
Vide missivas do presidente Methwold, desde Surrate, para a Companhia,

em Londres e Surrate (29-12-1634 e 02-01-1636), e desde Goa (19-01-1635), e
de Surrate, de novo (02-01-1636): Foster (ed.), 1911: 79-80 e 15-17, 96;

respectivamente.
32

Cf. Chaudhuri, 1985: 84-87. Sobre o massacre de Amboina (Fevereiro de

1623), no qual os holandeses decapitam o chefe dos agentes ingleses, Gabriel
Towerson, juntamente com nove dos seus colegas, um português e nove merce

nários japoneses, sob acusação de estes quererem tomar o forte e derrubar o

governo holandês na ilha de Amboina, veja-se Furber: 48-49, e sobre o comércio

inglês nas índias Orientais, entre 1623 e 1684, Bassett, 1997: 208-236.
33

Vejam-se os documentos publicados em Sainsbury e Foster (eds.), 1907:

119-121, 4-5, 126-131; ibidem, 1909: 32-34, 106-107, 335; ibidem (eds.), 1913:
218-220; Foster (ed.), 1911: viii-x, 59-81; Biker (ed.), tomo 1: 264-270; Bruce:
325-326; 334-335; Castro (org.), 1856, vol. 1: 102-103; Jesus, 1902: 95-96;
Morse: 12-13; Disney: 148-154 e Blanco: 538-554
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local de paz e cooperação
34
entre Methwold e o vice-rei da índia,

Miguel de Noronha,
35

que, juntamente com o tratado anglo-

-português de 1642, celebrado entre D. João IV e Carlos I de

Inglaterra,
36

abre as portas do Oriente aos barcos ingleses,
através dos quais os portugueses passam a comercializar, evitan

do os ataques holandeses, que continuam apesar da assinatura

do tratado entre D. João IV e as Províncias Unidas, em Novembro

de 1641, e que a V. O. C, a operar desde Batãvia, não respeita
até 1645, devendo-se essas pazes no Oriente à assinatura de um

tratado entre este estabelecimento e Goa, em Novembro do ano

anterior (Vink, Janeiro-Junho de 1991: 289-291, 294).

A carta de Miguel de Noronha para o rei de Portugal descreve

a assinatura do "assento de tregoas" com os ingleses que possi
bilitaria a luta conjunta contra holandeses e persas através da

formação de duas esquadras anglo-portuguesas com o objectivo
de recuperar, dos holandeses, Ormuz, Paleacate, Jacatará Ban

da, Amboino e a Ilha Formosa (cf. «Outra carta do Vice-Rey,
Conde de Linhares, a Filipe III» [09-02-1635], in Biker (ed.), tomo

1: 264-266). A Convenção de Goa põe termo a quase meio século

de conflitos marítimos entre as duas nações aliadas (sumariados

por Scammell, Abril de 1982: 177-192), não levando, no entanto,

ao enfraquecimento imediato do inimigo comum holandês. De

acordo com Blanco (540-542).

[...] faltou ao conde de Linhares a clara visão do

grande prejuízo que a ingerência inglesa nos mercados

34
Na «Relação Breve, Geral das Principaes Couzas que Sucederão em a índia

o Anno de 1633», Biblioteca Nacional, Fundo Geral cód., 7640, II. 60. indicam-

-se as vantagens das pazes a assinar com a Inglaterra, nomeadamente o

aumento do comércio e do rendimentos das alfândegas, bem como o enfraque

cimento dos inimigos holandeses.
35
Vide carta do vice-rei da índia (18-02-1636) sobre "as tréguas [...] com os

ingleses" feitas pelo Conde de Linhares, no ano anterior, e que devem manter -

-se devido aos
"

tantos inimigos" e ao "apertado" Estado da índia. O documento

refere as trocas comerciais entre Goa e Surrate, bem como a chegada recente (6

de Fevereiro) da nau London de Macau (I. A. N. /T. T., Livros das Monções, liv.

33, fls. 247-247v).
36
«Tratado de Paz e de Comercio entre El-Rei o Senhor D. João. e Carlos I,

Rei da Gram-Bretanha, assignado em Londres, a 29 de Janeiro de 1642», in

Castro (org.): 82-101. O artigo 11 confere liberdade comercial aos ingleses nos

portos e domínios portugueses e o artigo 12 valida o "Tratado de Tregoas"

assinado em Goa. O Tratado é ratificado e confirmado pelo artigo 1 do Tratado

de 23 de Junho de 1661, renovado pelo artigo 1 do Tratado de Liga Defensiva [16

de Março de 1703 (sobre este tratado veja-se Bruce, vol. 2: 26-29)]. pelo artigo

26 do Tratado de Comércio (19 de Fevereiro de 1810) e pelo artigo 3 do Tratado

de 22 de Janeiro de 1815 (cf. ibidem, pp. 82-83, n. 1). Consultem-se Arnaga.

1882: 60-65; Bocage, 1916. vol. 1: 83-96; Prestage, 1925: 99-104 e Bassett.

1995: 134-136.
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sob a égide da Coroa [sic] representaria para
o comércio

português. Ao estabelecer relações de amizade com os

antigos adversários, abriu-lhes levianamente
o caminho

para os centros do trato, como o Canará e a China, até

então rigidamente [sic] reservados aos Portugueses. [...]

As consequências das Tréguas revelaram-se prejudiciais

para Portugal, uma vez que os Ingleses passaram a

rivalizar nos mercados portugueses da pimenta,

infiltraram- se na costa de Melinde para o trato do ouro e

do marfim e, particularmente, realizaram uma surtida à

feira de Cantão com grave perigo para o monopólio por

tuguês na China. [...] A porta dos mercados cujo monopó

lio a Coroa portuguesa detinha zelosamente há mais de

um século foi subitamente [sic] aberta à avidez da East

índia Company.

A autora, ao estudar as relações do vice-rei com os ingleses

(538-554), enumera as diferentes posições que se fazem sentir na

Península Ibérica relativamente a esta aliança, nomeadamente a

do Conselho de Portugal, em Madrid, que discorda da ideia de se

alargar a paz com os ingleses à Ásia, tal como a do conde de

Miranda, ao contrário da do conde de S. João.

Inicia-se então um novo ciclo de comércio no Estado da

índia,.37 como o prova a chegada do London, embarcação inglesa

que, apetrechada de armas de defesa contra os holandeses,

parte, rumo a Macau, sendo condição dos seus proprietários o

comércio de mercadores ingleses na Cidade do Santo Nome de

Deus, o que não acontece de forma satisfatória, pois a bordo do

navio deslocam-se dois agentes portugueses, cujo objectivo é

boicotar o trato inglês, mesmo porque as notícias da assinatura

da Convenção poderiam não ser bem recebidas pela oligarquia
local, o que, de facto, se vem a verificar, pois como recorda Flores

(2000: 179), "[...] Macau vive do e para o comércio, e é em torno

deste princípio básico que se deve ponderar a sua moldura

administrativa, as suas estruturas de defesa, a sua «política
externa» [nomeadamente para com os ingleses], a sua malha

social." É neste contexto que surge a entente cordiale anglo-

-portuguesa contra a V. O. C, no século XVII (Crone, 1972: 120-

-147; Vink: 289-309 e Lourido, 1995: 43-56). Vink (300) afirma,

com base em fontes holandesas, que os feitores holandeses de

37 Sobre os vários períodos do Estado da índia, vide Thomaz, 1994b: 388-

-395.
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Batávia se preparam para a acção conjunta dos inimigos portu

gueses e ingleses contra os seus interesses no Oriente, concluin

do que a entente cordiale, a longo prazo, é prejudicial para os

portugueses, pois embora os ingleses enfraqueçam os impedi
mentos navais holandeses, ao providenciar cobertura para o

transporte de mercadorias portuguesas, não podem ajudar a

proteger todas as possessões e todos os pontos de escala portu

gueses na Ásia (ibidem: 303-304). Aliás, Keay (121), afirma que

Carlos I vê, neste acordo, a possibilidade de os ingleses chegarem
a todas as possessões lusas.

Como já verificámos, a acção da E. I. C, juntamente com a V.

O. C. e dos mercadores independentes europeus, contribui para
a queda do império português no Índico, onde a presença inglesa
se enraíza gradualmente,

38
estendendo-se, inclusive até ao

Japão, onde a E. I. C. funda uma feitoria, em Hirado (1613-1623),

também com o objectivo, falhado, de se infiltrar na China, sem

ter que se submeter às autoridades portuguesas de Macau,

altura em que termina o "tempo da euforia" (Flores: 179-213)

comercial e social do enclave, com o fim da viagem da nau do

trato.

3. A chegada dos ingleses à Cidade do Santo Nome de Deus

de Macau

A Convenção de Goa, celebrada entre Goa e Surrate, tem

como objectivo fazer frente ao crescente poderio holandês no

Extremo Oriente, abrindo gradualmente caminho a embarcações

da E. I. C. e de associações comerciais privadas inglesas, que se

dirigem para Macau, espelhando esta aliança os problemas que

o Estado da índia enfrenta face aos rivais norte-europeus e as

estratégias que Portugal adopta para fazer frente
à situação. Os

ingleses chegam a Macau no início do período de contracção do

Estado da índia, vindo a estabelecer-se no Sul da China apenas

no início do século XVIII.

A chegada de rivais desagrada à edilidade de Macau que

tenta defender o seu estatuto privilegiado no Império do Meio e

38
Sobre o início do comércio inglês em Madras (o primeiro estabelecimento

da E. I. C. no subcontinente indiano fundado em 1639), na cosmopolita Bom

baim (a partir de 1668) e em Calcutá (a partir de 1690, mas sobretudo de 1757).

em detrimento dos interesses portugueses e franceses, vejam-se: James, 1995:

122-138 e Wild: 50-58. Relativamente à consolidação do British Raj ate 1800,

consultem-se James, 2001: 3-78, 151-206 e Marshall, 2001a: 487-551.
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afastar os concorrentes comerciais que, quatro anos depois,

facilitariam a expulsão dos portugueses do Japão, perigando a

sobrevivência da Cidade do Santo Nome de Deus. Por outro lado,

a vigilância imperial sobre Macau dificulta a actividade comercial

e o poder da cidade, uma vez que para os chineses o enclave é

parte da China, encontrando-se sob a alçada do Trono do Dra

gão.

3.1. "The Portugall, a watchfull eie and jealousie over

us": 39
a primeira embarcação inglesa em Macau

Após a suposta estada do escocês William Carmichael, em

Macau, a primeira visita 'britânica' à cidade,
40
um grupo de

ingleses, acompanhados pelo feitor português Gaspar Gomes,

parte, por proposta do vice-rei português, Conde de Linhares, de

Goa, a bordo do London, em Abril de 1635, e chega à China, em

23 de Julho, sendo recebidos com relutância quer pelos feitores

portugueses que com eles viajam quer pela oligarquia local. De

acordo com Foster (1912: 8, n. 2), Gaspar Gomes tem como

funções assegurar -se de que os marinheiros ingleses não cau

sam distúrbios, nem ofendem os residentes durante as celebra

ções religiosas, nem bebem demasiado álcool, punindo severa

mente qualquer ofensa [«Commission and Instructions from

President Methwold and Council to Captain Wills, April 7, 1635»,
in Foster (ed.), 1911: 104].

Em Fevereiro desse ano, e referindo a Filipe II os benefícios

da Convenção de Goa, o conde de Linhares informara o rei que

se encontram, "[...] no surgidouro de Machão [...]", cobre e ferro

"[...] os quaes estão impossíveis de navegar respeito á assistência

que fazem no estreito de Sincapura os Olandezes [...]",
41
fretando

39 Comentário de Henry Bornford (1636), responsável pela viagem do London

a Macau, sobre a atitude dos portugueses no enclave, tratando-se, portanto, da

primeira imagem dos residentes da cidade, fruto de contacto in loco, em fontes

da E. I. C. (in Foster, 1911: 227).
40
Carmichael viaja da Escócia para Lisboa, em 1579, e, dois anos depois,

parte para Goa, servindo o governo dessa cidade durante trinta anos. O escocês

abandona o seu cargo em 1611 e, de Bantem, regressa a Inglaterra, em 1614,
afirmando ter visitado a China, presumivelmente Macau, e estar pronto para
revelar as localizações de fortes e portos na índia portuguesa. De acordo com

Coates, 1993: 48 e Scammell, 1995: 292, Carmichael presta serviços ao vice-rei
da índia até abandonar mulher e filhos em Goa e desertar, em 1611, para se

juntar aos holandeses. Vejam-se Foster, 1933: 325, n. 1; Scammell, 1995: 181;

Leiper, 1997 e Puga, no prelo.
41
«Outra carta do Vice-Rey, Conde de Linhares, a Filipe III» (09-02-1635), in

Biker (ed.), tomo 1: 266.
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o vice-rei ao presidente da feitoria inglesa de Surrate uma nau

para os transportar, "[...] porque como não tem perigo de

Olandezes, a podem trazer com toda a facilidade, e não me vem

á imaginação que os ditos Ingrezes se me possam levantar com

esta carga, em razão de que alem de serem homens de palavra.
fica por segurança todas as nãos suas, que nesse Reino estão nos

portos de V. Magestade."
42

A documentação inglesa descreve a

origem das negociações e os objectivos da viagem:

The President [Methwold] reveals to the Council [...] a

proposition which was made to him by the Viceroy of Goa

and which he has recommended to the Company in a

private letter by the Jonaz, viz., that an English ship
'should be sent from Goa to Macao in China for freight

goods, which are said to be there in great quantities of

severall sorts [of] commodities [...] awaiting such

conveigance as might secure them from the Dutch, by
whom their small vessels are often surprized in the

Straights of Malacca. The voiadge in itselfe was generally

aprooved [...] were it but to experience the trade in those

parts, which hath ever bene desired', and especially ofthe

freight now offered. It is therefore decided to send the

London, as being a ship 'of better force and countenence'

than the Blessing and having a more experienced
commander. Also to put into her about 6, 000Í. in silver

[...]. Her departure is to be hastened, that she may leave

Goa by April 20, which is the time when the Portuguese

begin that voyage in order to reach Macao by the end of

June, and so return to Goa in December. Bornford is

appointed chief merchant, with John Wylde as second

and Abraham Aldington as third; and they are warned to

keep their preparations secret from the Dutch. [...]

[«Consultation Held in Surat by President Methwold and

Council, March 28, 1635», in Foster (ed.), 1911: 102-103,

itálico nosso; extracto do documento igualmente trans

crito em B. L. - O. I. O. C, G/12/1, Consultations, fl. 24].

Surrate avisa os oficiais que se deslocam a Macau da

possibilidade de os portugueses os enganarem, pelo que os

primeiros, ao carregar o barco, devem dar prioridade a bens cujo

transporte seja lucrativo e aconselha-os ainda sobre que merca-

42 Ibidem.
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dória trazer, caso exista espaço livre na embarcação, sendo o

comércio privado de oficiais totalmente proibido [cf. «Instructions

to Messrs. Bornford and Wylde for the Same Voyage, April 9,

1635», in Foster (ed.), 1911: 106].

De acordo com D. Miguel de Noronha, os ingleses conhecem

já as imediações de Macau devido às inúmeras viagens que até

então haviam realizado, inclusive desde o Japão, na companhia

dos seus ex-aliados holandeses, ficando pré-estabelecido que os

primeiros não contactarão ou comercializarão com chineses,
43

defendendo-se o vice-rei:

[...] com eu haver capitulado com este Presidente que

nenhum Ingrez desembarcaria em terra de Machão, e que

se poriam lá dentro na não [...] hum capitão com cincoenta

soldados, dez por coberta; a este meu pensamento que os

Chinas são traidores, e que lhes poderiam querer saltear

a dita nao [...] e em quanto ao frete me fez grandes

comprimentos, e em effeito ficou assentado que eu no

mearia o preço como viesse aqui a dita não [...]. [«Outra

carta do Vice-Rey, Conde de Linhares, a Filipe III» (09-02-

-1635), in Biker (ed.), tomo 1: 267].

Por sua vez, e contrariamente ao que o vice-rei comunica a

Filipe II, as instruções da feitoria inglesa de Surrate informam os

marinheiros do London que será permitido a alguns deles esta-

belecerem-se em terra, à chegada ao enclave:

[...] to which purpose [they] shall take a house,

and cohabite lovingly together. [...] And that no scandall

may be given or taken in point of religion (wherein the

nation is very tender) lett your exercises and devotion be

constant but private, without singing of psalmes, which

is nowhere permitted unto our nation in the King of

Sapines dominions, except in embassadors houses. Lett

our religion appeare in our good conversation amongst
men, which will best expresse us to be Reform'd

Christians. Howsoever, let not your opinions disturbe

their practise, nor your curiosity to pye into their

43 Vide «Regimento e Instrução que haverá de guardar o capitão da nau

inglesa Matheus Viles na jornada que vai fazer daqui para Macau e de Macau

aqui parte por ordem do presidente Guilherme Methvold e veio à minha ordem»

(04-05- 1635): Filmoteca Ultramarina Portuguesa, Arquivo Histórico de Goa,
Livro dos Segredos, n.° 1, fls. 6-7.
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ceremonies distast them [...]. In briefe, doe notyourselves,
nor permiti not any others to give, any offence in matters

of religion; but, observing of daies and ali other indifferent

ordinances [...] (in Foster, 1911: 105-106).

A par das disputas comerciais, as divergências religiosas
entre 'papistas' e protestantes também marcam, desde o seu

início, as relações anglo-portuguesas em Macau, 'prevendo' este

aviso as dificuldades que as diferentes práticas e crenças religio
sas originam entre os dois povos no enclave e que se estendem

até ao século XIX, pois só em 1821 é permitido aos ingleses
construir um cemitério protestante (Lindsay, 1996: 58-69). Até

1820, é o presidente da Companhia que leva a cabo as celebra

ções religiosas protestantes e, nesse mesmo ano, o tamanho da

comunidade protestante exige que se instale, no estabelecimen

to, um pastor residente (ibidem, p. 37). Aliás, como refere o padre
Teixeira (1940: 260-262), são vários os bispos de Macau que se

insurgem contra a perniciosa presença dos estrangeiros que

corrompem a moral dos cidadãos.

Em Maio de 1635, D. Miguel de Noronha escreve ao capitão-

-geral de Macau, Manuel da Câmara de Noronha, anunciando as

tréguas com os velhos aliados, enviando cópia do documento

"[...] do que contém as tréguas, [que] grandes esperanças pode
dar ao estado esta nova amizade, com ela [...lhe] fretou o Presi

dente esta nau, a qual é de quarenta e duas peças de artilharia,

e tem duzentos homens, diz ele [William Methwold], bravios e

valentes [...]" (I. A. N./T. T, Livros das Monções, liv. 34, fls. 64v-

-65).
44

O vice-rei recomenda cordialidade para com o capitão

inglês, sendo importante para Macau que "[...] nenhum inglês
tenha comunicação com nenhum chinês [...]" (ibidem, fl. 63v),

devendo permanecer sempre na nau seis ou oito portugueses

para a assistir e guardar. O capitão do navio deve ser cordial

mente convidado e recebido a jantar pelo governador que deverá

também mostrar -lhe a cidade, nomeadamente o colégio de São

Paulo, e fornecer provisões. As indicações de Goa são minuciosas

e precisas, listando-se as medidas que os portugueses devem

tomar ao interagir com a tripulação. A necessidade da distância

dos chinas é reforçada várias vezes, pois os ingleses levam

44
Sobre o "intento" da viagem e a artilharia de Manuel Tavares Bocarro a ser

transportada para Goa, vejam-se as instruções do
vice-rei para Manuel Ramos,

administrador das viagens do Japão, onde são igualmente referidas as tréguas

com os ingleses, "na conformidade das pazes que sua magestade
fez com o seu

Rei" (ibidem, fls. 72-72v).
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cabedal para comercializar, através da mediação de Gaspar

Gomes, no valor de mil patacas, ideia repetida no final da carta

(ibidem, fl. 66) e nas instruções para Manuel Ramos (ibidem, fl.

73; liv. 35, fl. 263). Os feitores da E. I. C. pagarão a medição do

barco, devendo a petição ao mandarim ser feita não pelos mes

mos, mas em nome de portugueses experientes que acompanha

rão o oficial inglês (ibidem liv. 34, fl. 64, liv. 35, fl. 263). A

comunicação entre os nativos e recém-chegados evitar-se-á a

todo o custo, devendo a nau inglesa regressar o mais depressa

possível, "[...] antes que os chinas possam ter alguma suspeita,

ou lhe [a] façam ter os portugueses de Macau [...]", conselho dado

quer na carta enviada ao capitão-geral quer numa outra, dirigida
a Manuel Ramos, datada de 3 de Maio de 1635 (ibidem, fl. 73v).

Por sua vez, o capitão-geral responde ao vice-rei, em 27 de

Outubro, noticiando a chegada da London, bem como o desem

penho de Gaspar Gomes (ibidem, fl. 243) e o respeito pelas
directrizes do conde de Linhares referentes às pazes celebradas

no reino, à Convenção de Goa e à estadia "disfarçada" da nau e

da sua tripulação, sem levantar suspeitas entre os chineses, a

quem é dito que esse mesmo "galeão da armada" viera dar

guarda aos demais galeões que o esperam no Sul da China, "a

respeito dos inimigos [...] europeus." (ibidem, liv. 35, fl. 243).

O capitão-geral de Macau descreve ainda a "amizade", os

mantimentos fornecidos, o jantar e o passeio ao Colégio de São

Paulo com que recebe o capitão inglês até o acompanhar à nau,

guardada por portugueses de confiança, como que respondendo,

ponto a ponto, à carta do seu superior. Os detalhes do carrega

mento do cobre e da artilharia preenchem ainda parte da longa
missiva que prova o cumprimento do dever do enclave perante
Goa (ibidem, liv. 35, fls. 244-244v).

A London, primeira embarcação inglesa a ancorar no Sul da

China,
45
sob comando de Matthew Willis, apesar de ser fretada

pelo conde de Linhares,
46
é motivo de conflito entre as autorida-

45
Para detalhes do percurso da embarcação desde Downs, via Surrate, até

Macau, e os seus objectivos, veja-se Anthony Farrington, 1999; 386. Esta

mesma obra contém a lista e o percurso de todos os barcos da Companhia que
se dirigem para a China, e para a qual remetemos o leitor.

46
O vice-rei da índia promete pagar à E. I. C. dez por cento dos lucros da

viagem, sendo objectivo do primeiro trazer de Macau cinco mil quintais de cobre,

algum ferro e artilharia da fundição de Manuel Tavares Bocarro [cf. «Commission
and Instructions from President Methwold and Council to Captain Wills, April 7,
1635», in Foster (ed.), 1911: 104). Em 1 de Agosto de 1636, Methwold refere a

duvidosa contabilidade da viagem elaborada por Abraham Aldington, condenado
por fraude devido às exageradas despesas da estada da tripulação em Macau

(«Consultation held in Surat by President Methwold and Council, August 1,

1636», in ibidem: 275).
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des mandarínicas e a administração portuguesa de Macau, que

se vê forçada a pagar uma multa às primeiras devido à estadia

indesejada do barco 'estrangeiro',
47

após a sua partida, em 20 de

Outubro, rumo a Goa [cf. carta de Manuel Ramos ao vice-rei da

índia (20-10-1635): I. A. N./T. T., Livros das Monções, liv. 35, fl.

253v e Coates, 1989: 7], onde chega, em 6 de Fevereiro de 1636,

queixando-se os ingleses que o feitor Gaspar Gomes os enganara,
"dificultando-lhes as cousas" [cf. carta de Manuel Ramos para o

vice-rei (20-10-1635), I. A. N./T. T, Livros das Monções, liv. 35,

fl. 251]. De início não são os residentes de Macau que recusam

o desembarque dos ingleses, mas sim os portugueses que viajam
no London, travando as duas partes uma luta de interesses que

termina apenas duas semanas mais tarde, quando os agentes e

três empregados da E. I. C. são autorizados a estabelecerem-se

em terra. O vice-rei de Goa havia proibido secretamente esse

mesmo desembarque, pelo que Bornford informa a Companhia

que se desejarem que ele efectue uma segunda viagem à China,

ele se deslocará não a Macau, mas a um dos outros portos ou

ilhas que existem no estuário do rio das Pérolas («Henry Bornford

at Surat to the Company, April 29, 1636», in Foster, 1911: 228;

Danvers: 248-253).

Manuel Ramos, administrador das viagens ao Japão e do

Tesouro Real em Macau, informa o vice-rei da índia (20-10-1635)

que quando os ingleses partiram inicialmente de Goa "vinham já
dissolutos de não guardarem a ordem que trazem [do conde de

Linhares] de desembarcar [... em Macau] senão quando o capi

tão-geral os fosse buscar", padecendo o feitor na companhia

destes, que "o estimam muito pouco" (I. A. N./T. T., Livros das

Monções, liv. 35, fl. 253)
48
Em carta de 30 de Outubro de 1635,

Manuel Ramos trata os ingleses por "inimigos" ao referir as

tentativas públicas destes para comunicar com os "chinas", bem

47
Coates, 1993: 53-55, refere que o mandarinato ordena aos habitantes

chineses que abandonem a cidade, cortando o fornecimento de víveres à mesma,

de forma a obrigar as autoridades portuguesas a pagar a multa exigida. Uma

medida de pressão utilizada ao longo dos séculos e também referida pelos

agentes de Courteen quando descrevem, em 1637, as possibilidades de futuro

comércio inglês com a China, sendo Macau um local a evitar pelos ingleses para

se estabelecerem no Império do Meio, devido ao controlo dos chineses e dos

portugueses (Mundy, vol. 3, parte 2: 484). Sirr, 1849, vol. 1: 161, continua a

referir a condição peninsular de Macau como estratégia dos chineses: "The great

enemy to be dreaded by the Portuguese would be famine, in the event of a war

with the Chinese; for (...) the principal supplies come from the mainland."

48
Numa outra carta (25-10-1635). Manuel Ramos lista alguns dos passagei

ros portugueses transportados pela nau para e de Macau (I. A. N./T. T, Livros

das Monções, liv. 35, fls. 259v-260).
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como a entrega de uma petição ao mandarim, quando da medi

ção da nau, solicitando ao mesmo um "porto" nas águas chine

sas, vendo-se os portugueses forçados a evitar a rendição da

nau, infracção pela qual pagam posteriormente, como já afirmá

mos, uma quantia elevada, a Cantão.

O administrador das viagens do Japão aconselha o vice-rei a

poupar prejuízos a Macau, forçando os ingleses a deixarem uma

quantia monetária, em Goa, que pague a rendição do barco [cf.

missiva de Manuel Ramos para o vice-rei (30-10-1635), I. A. N./

T. T, Livros das Monções, liv. 35, fl. 261]. O enclave, ciente da

ameaça que as embarcações inglesas representam, une-se, des

de logo, ao mandarinato cantonense para afastar essa presença

indesejada e Ljungstedt (1992: 28), ao escrever a história do

entreposto, em 1832, bem como das relações dos portugueses
com os estrangeiros, afirma que estes concluem, desde cedo, que
os interesses ingleses na China são prejudiciais ao comércio

lusitano.

Henry Bornford,
"

the firste [Englishman] that negotiated [...]

business in those parts", redige um relato da viagem (1636),

afirmando que o seu fim é auxiliar o vice-rei da índia face ao

bloqueio holandês, mas que o principal objectivo dos ingleses é

conseguir a entrada da E. I. C. no comércio com a China,

propósito apenas gurado pelo facto de as "superstições" chinesas

manterem os estrangeiros afastados, como também acontece aos

portugueses da "iland of Machau" (in Foster, 1911: 226-227),

que não estão autorizados a entrar livremente na China, conclu

indo: "So far as the English could see, the averseness of the

Chinese to intercourse with foreigners is exaggerated by the

Portuguese, who also abuse other nations to the Chinese in order

to keep the trade to themselves" (ibidem). Desde o início da

presença inglesa no Império do Meio, os portugueses levam a

cabo um jogo duplo de interesses que opera em duas frentes e

consiste simultaneamente em afastar as nações europeias da

China, enquanto denigrem a sua imagem junto do alto funciona

lismo provincial de Cantão. No entanto, Bornford refere as mer

cadorias mais facilmente vendíveis em Macau, concluindo que,
caso a paz entre portugueses e ingleses seja estabelecida, estes
últimos obterão "uma parte deste lucrativo comércio" (ibidem:
229-230; tradução nossa).

A sua chegada a Goa, em 6 de Fevereiro, a tripulação do

London nega-se a pagar direitos alfandegários, tal como fizera em
Malaca, por terem comprado as suas fazendas a chineses de

Macau e não as descarregarem na índia, pois pretendem enviá-
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-las para a Inglaterra. O novo vice-rei da índia, Pedro da Silva,

avisa o rei de Portugal (18-02-1636) que nada pode fazer, uma

vez que o contrato assinado, no ano anterior, pelo conde de

Linhares, com os ingleses é omisso e o primeiro não informara o

Conselho de tal decisão (I. A. N./T. T, Livros das Monções, liv.

33, fl. 247v; também transcrito no liv. 35, fls. 25-25v). A carta

que o conde de Linhares enviara a Filipe III de Portugal (09-02-

-1635), ainda antes da partida do London, indica as vantagens
das "novas tregoas" e dos direitos alfandegários "porque se

declarou aos Ingrezes que de todas as fazendas que trouxerem e

levarem hão de pagar direitos" [«Outra carta do Vice-Rey, Conde

de Linhares, a Filipe III» (09-02-1635), in Biker (ed.), tomo 1:

268]. Por sua vez, Gaspar Gomes, já em Goa, descreve a viagem

ao novo vice-rei, afirmando ter avisado os ingleses que, de acordo

com o regimento recebido pelos mesmos, não poderiam

comercializar em Macau. Pedro da Silva suspeita da utilidade

destas expedições e parafraseia, a Filipe III de Portugal, o relato

do feitor português, afirmando que os ingleses

[...] não quiseram vir nisto, mas antes tiveram feitoria

sua em que venderam e compraram em quanto ali havia,

e se fizeram grandes amigos dos chinas da terra dando-

-lhes de contínuo comer e beber [...], de [...] levar-lhes

muitas mercadorias e prata, e que não queriam mais que

lhe deixasse fazer duas casas fora da cidade cobertas de

palha e não casas fortes como as dos portugueses, e que

lhes darião as mercadorias a 30 e a 40 por cento mais

baratas do que nós lhe as vendíamos,
e posto que se lhe

não concedessem os chins [...] as mercadorias que pe

diam [...] o que não será muito dificultoso porque aquela

gente busca sempre maior saca a
suas fazendas, e como

as que nós lhes compramos
são poucas respeito a falta de

navegação e comércio
49 facilmente se amigarão com os

Ingleses em total dano deste estado, mormente quando

eles [ingleses] vêm tão cobiçosos de tornar à China como

me diz Gaspar Gomes, e também aqui depois que chega

ram tenho ouvido linguagem sua que ainda que
nós não

queiramos hão-de demandar
lá na monção dois pataxos

seus e todos os anos hão-de fazer o mesmo. [Carta do

vice-rei da índia, Pedro da Silva, para Filipe III (18-02-

-1636): I. A. N./T. T., Livros das Monções, liv. 33, fl. 248].

49 Devido ao embargo holandês no estreito de Malaca.
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Dos testemunhos de Gaspar Gomes e do novo vice-rei trans

parece o interesse dos sobrecargas da Companhia das índias em

se aproximarem dos chineses, pedindo-lhes autorização para

construírem uma feitoria "coberta de palha" e não permanente,

como as construções portuguesas, fora das muralhas de Macau,

onde fariam concorrência aos seus habitantes. Ainda Gomes não

chegara a Goa e já Manuel Ramos avisara o vice-rei, em 20 de

Outubro de 1635, do perigo do regresso dos ingleses e da

passagem do comércio da China e do Japão para as suas mãos,

comunicando-lhe factos semelhantes aos que o feitor viria a

narrar in loco:

1) o capitão e o feitor ingleses, "[...] pretendendo continuar

neste comércio [...]", pedem autorização aos chineses

para enviar duas naus pequenas a Cantão, no ano se

guinte, e para construir quatro casas "[...] muito peque

nas sem fortificação, nem artilharia nenhuma [...]" como

as dos portugueses, comprometendo-se a vender aos

chineses "drogas" por metade do preço praticado pelos

portugueses;

2) os ingleses prometem "outras coisas em crédito e abona-

ção sua, em muito prejuízo nosso", oferecendo, a um

chinês, elevados pagamentos anuais aos mandarins e ao

imperador, "fazendo sobre isto outras muitas promessas"

que acabam por ser do conhecimento dos portugueses

que as comunicam ao capitão-geral, vindo estes a con

vencer um chinês a aceitar um suborno português e a

fingir, perante os ingleses, que iria a Cantão, interceder

por eles;

3) os ingleses, se não chegarem a Macau a partir de Goa, fá-

-lo-ão desde Surrate, perigando assim o trato português
no Extremo Oriente [cf. carta de Manuel Ramos ao vice-

-rei da índia (20-10-1635): ibidem, liv. 35, fl. 267].

Pedro da Silva informa prontamente Filipe III do perigo inglês
para o comércio do enclave e das subversivas intenções dos

sobrecargas de Surrate (carta do vice-rei ao rei de Portugal, 18-

02-1636, ibidem, liv. 33, fl. 248), embora as viagens para a China
não façam ainda parte da política comercial dos directores da

Companhia, em Londres. No entanto, muitas das medidas e dos

sucessos comerciais no Oriente são fruto de decisões e estraté

gias das feitorias locais, sem o aval dos directores.

94



O relato de Gaspar Gomes e a missiva de Manuel Ramos

provam que o Estado da índia teme a concorrência e as iniciati

vas inglesas desde o envio do primeiro barco da E. I. C. a Macau,

mesmo por interesse dos portugueses. Pedro da Silva informa o

rei que confessara ao seu Conselho, ainda antes do regresso da

nau, "o quanto sentia e [se] lastimava antevendo já os danos que
havião de vir a este estado de se mandar esta nau à China"

(ibidem), descrevendo a forma como, após ter assumido o cargo,

se destacara da acção do seu antecessor, ao forçar a nau inglesa
a deter -se na barra para averiguar da sua carga e do pagamento

dos direitos alfandegários a que a Coroa tem direito.

Pedro da Silva escreve ainda ao capitão-geral de Macau, a

propósito dos grandes inconvenientes da viagem do London.

aconselhando-o quer a envidar esforços para que as demais

nações europeias não sejam recebidas em nenhum porto chinês

quer a fazer saber que o actual vice-rei se encontra "magoado"
com esta viagem, não devendo, por essa razão, de futuro, ser

enviada para a China nenhuma nau inglesa, nem dar -se favor

algum a terceiros [«Regimento dado por Pêro da Silva, ao capitão

geral de Macau, Domingos da Câmara de Noronha sobre os

graves inconvenientes que resultaram do conde de Linhares ter

mandado em 1635 uma nau inglesa para China onde os Ingleses

tentaram estabelecer feitoria», Goa (13-05-1636) (A. H. G., Livro

dos Segredos, n.° 1, fl. 11)]. No entanto, no final de Fevereiro de

1639. Pedro da Silva informa William Fromlin, sucessor de

Methwold, que enviará um responsável português para discutir

com ele os acordados (futuros) fretamentos para Malaca e para a

China (ibidem, fl. 30). Lutando contra o bloqueio holandês, o

mesmo vice-rei freta, nesse ano, e nas mesmas condições que o

seu antecessor fizera com os ingleses, uma nau à Companhia das

índias dinamarquesa, enfraquecendo assim a posição de exclu

sividade dos ingleses. No entanto, Pedro da Silva avisa os dina

marqueses que apenas poderão negociar na China com autoriza

ção do capitão-geral de Macau (ibidem, fls. 31, 31v; veja-se

também a carta do vice-rei ao capitão da fortaleza de Malaca, em

21 de Maio de 1639, ibidem, fl. 33).

Após o regresso do London, as relações entre Pedro da Silva,

que não paga o fretamento aos ingleses durante três anos, e

Methwold tornam-se tensas ao ponto de as tréguas da Conven

ção de Goa quase se suspenderem (Blanco, 583, n. 399). Por

essas mesmas razões, e tendo proibido futuras viagens inglesas

a Macau [«Copia do Concelho sobre o Comercio dos Ingleses», in
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Pissurlencar (ed.), 1954, vol. 2 (1634-1643): 115-116], o vice-rei

é considerado, numa carta de Surrate para Londres,
em Dezem

bro de 1639, "irrreconciliably adverse unto the English" (B. L. -

O. I. O. C, G/12/1, fl. 58). O vice-rei informa Surrate que os

portos portugueses não comercializarão com ingleses, pois estes

estão autorizados a fundear apenas para receberem abrigo e

aguada (vide Foster, 1911: 152, 159). Num outro documento

inglês de 1639, António Teles de Meneses, o governador da índia

que substitui Pedro da Silva, é considerado mais benéfico para os

ingleses (B. L. - O. I. O. C, G/12/1, fl. 59). Nesse mesmo ano,

Madras, futuramente denominada de Fort St. George,
50 é adqui

rida pelos ingleses e, devido ao bloqueio holandês, o vice-rei

propõe, de novo, o envio de duas ou três embarcações a Macau,

apoio negado pela feitoria de Surrate, que informa Londres do

desânimo que Goa confessa em relação ao abandono que sente

por parte de Portugal, estando os portugueses prontos inclusive

para se tornarem súbditos de um rei que os proteja dos holan

deses, e transmite a necessidade do envio de barcos para Surrate

a fim de tirar partido do vantajoso desejo de cooperação comer

cial expresso pelos portugueses: "wee believe they would readily
subscribe to furnish you with pepper, cinamon, and as much

freedome & security in some of their forts (if not the fort itself)"

(ibidem, fl. 60). Ainda em 1639, uma nau de Macau ancora sob

protecção do forte inglês de Armagão, devido a uma tempestade,

dirigindo-se os ingleses à mesma para aí colocar a sua bandeira;

no entanto, duas embarcações holandeses enviadas de Pulicate

atacam a nau e a tripulação decide queimar a mesma após ter

descarregado parte da sua carga (ibidem).

A viagem do London e as demais propostas de utilização de

barcos ingleses dão-se por interesse e em nome dos portugueses
de Goa, logo, esta não pode ser considerada a primeira viagem de

iniciativa inglesa ao enclave luso-chinês, até porque os directores

da E. I. C. desconhecem que a presidência de Surrate utiliza

capital e bens da instituição para enviar barcos à China, desa

provando posteriormente esta decisão. Londres alerta Methwold

para o perigo de iniciativas como o fretamento do London, pois os

holandeses, caso descubram que as embarcações inglesas trans

portam bens ou munições portugueses, podem facilmente tomá-

50 Sobre o comércio de Madras [Fort St. George, 1655-1758) veia-se B L.-

O. I. O. C, G/19 (48 vols.)].
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-las no estreito de Malaca e confiscar os seus bens [«A Court of

Committees, November 27, 1635», in Sainsbury e Foster (eds.),
1907: 120-121], como acontece, em 1643, quando capturam a

Bona Speranza. Essa embarcação inglesa é fretada pelo vice-rei

de Goa, João da Silva Telo e Meneses, conde de Aveiras, à

Associação de Courteen, para transportar soldados portugueses

para Macau, na companhia de outras duas embarcações de

Goa,
51 face às dificuldades que o bloqueio holandês origina no

enclave, como o próprio refere, em carta de 30 de Dezembro de

1643:

A nau inglesa [...] que partira para a China se presu

me esta também detida na mesma fortaleza de Malaca,

havendo pelejado com os holandeses e sendo morto na

briga o capitão inglês [...] com isto nos persuadimos que
será grande o aperto que se deve padecer na China (I. A.

N./T. T., Livros das Monções, liv. 48, fl. 287v; também

copiada no liv. 50, fl. 124v).
52

A inimizade e o receio inicial de concorrência anglo-portugue-
ses dão gradualmente lugar à colaboração como estratégia de

defesa dos interesses de ambas as nações face à ameaça holan

desa no Oceano Índico 53
e, graças à Convenção de Goa, os

portugueses de Macau passam, inclusive, a viajar da e para a

metrópole, via Londres, nos barcos da E. 1. C [«A Court of

Commitees, March 5, 1641», in Sainsbury e Foster (eds.), 1909:

51

Vejam-se a consulta do Conselho Ultramarino sobre o desaparecimento
da nau [Arquivo Histórico Ultramarino (A. H. U.), Macau, caixa 1, doe. n.° 42] e

as cartas do vice-rei da índia (30-12-1643 e 01-03-1644) para o rei de Portugal

(I. A. N./T. T, Livros das Monções, liv. 48, fls. 287v e 294v) e para Macau (A. H.

G., Livro dos Segredos, n.° 1. fl. 67).
52
Sobre os sucessivos fretamentos de naus inglesas por parte dos portugue

ses, veja-se Blanco. vol. 1: 552. 585 (n. 418-421), 586 (n. 422-424). A autora

resume esta mesma estratégia de combate ao bloqueio holandês, referindo que,

em 1644, as embarcações Hind, desde Swalli (porto e feitoria de Surrate), e

William, pertencentes, respectivamente à E. I. C. e à associação de Courteen,

rival da Companhia, se dirigem a Macau, por conta da coroa portuguesa, para

carregar munições e pólvora, a troco de canela.

53
Cf. carta do vice-rei. Pedro da Silva, a Filipe III de Portugal, em 20 de

Fevereiro de 1636 (I. A. N./T. T, Livros das Monções, liv. 33, fl. 249). Desde o

massacre de Amboina (1632) e da expulsão dos ingleses do comércio das

especiarias pelos holandeses que a E. I. C. aproxima os seus interesses aos
dos

portugueses, fazendo frente comum ao poderio holandês. É neste mesmo

contexto que é assinado o pacto de não agressão entre o vice-rei da índia e

Methwold.
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151],
54 embora as pazes entre os dois países aliados

não os torne

"s[enh]ores de tudo" (Linhares, 1943: 267). Na sequência das

tréguas luso-inglesas, não são apenas os barcos
da E. I. C. que

se dirigem para a China, e, dois anos após a assinatura das

mesmas, em 27 de Junho de 1637, quatro navios da frota da

associação comercial de SirWilliam Courteen, sob o comando de

JohnWeddell, que participara na tomada de Ormuz,
ancoram ao

largo de Macau depois de terem passado por Goa, trazendo a

bordo alguns missionários de Malaca, bem como Peter Mundy,

que redige um minucioso diário ilustrado durante a sua estada

em Macau (vide Mundy, 1984; Coates, 1988: 1-27; Boxer, 1990:

140-142; idem, 1993: 49-75; Puga, Dezembro de 2000: 97-109:

idem, Julho de 2002: 136-152 e Bolton, 2003: 122-146). Esta é

a primeira expedição totalmente inglesa ao enclave, fruto de

iniciativa privada e os conflitos da tripulação indicam, desde

logo, que os ingleses não poupariam esforços para partilhar, com

os portugueses, os lucros do comércio em Cantão. Tal como

acontece quando da chegada do London, a Cidade do Santo Nome

de Deus defende os seus interesses comerciais e económicos,

desenvolvendo estratégias em três frentes para o fazer, nomeada

mente junto do mandarinato, de Lisboa, através do vice-rei da

índia, e da tripulação e Coroa inglesas.
Com a viagem do London, sob bandeira portuguesa (enco

berta) e com o objectivo de 'furar' o bloqueio holandês, os ingleses
têm um primeiro contacto com Macau, tentando os sobrecargas

da embarcação estabelecer contactos comerciais directos com os

chineses e fundar uma feitoria no Sul da China, nomeadamente

no enclave. O primeiro projecto arrasta-se pelo século XVII, até

1700, data do estabelecimento das relações comerciais inglesas
directas com Cantão, seo segundo será concretizado, em 1841,

após a primeira Guerra do Ópio, com a fundação de Hong Kong.

54 António Fialho Ferreira, "an inhabitant of Maccaw". desloca-se para

Inglaterra com o embaixador português, num barco da Companhia, juntamente
com três outros portugueses e dois empregados africanos. Nas viagens inglesas
entre as feitorias da E. I. C. no Oriente (Surrate e Bantem) viajam ainda jesuítas
portugueses, como acontece em Julho de 1642 [«President Aaron Baker and

Council at Bantam to the President and Council at Surat, July 25, 1642», in

Foster (ed.), 1913: 361. Em Julho de 1788, o novo governador de Macau,

Francisco Xavier de Mendonça Corte-Real, chega à cidade, na companhia da sua

mulher, a bordo de uma embarcação da Companhia, após o seu barco se ter

afundado durante a viagem (B. L. - O. I. O. C, G/ 12/89, fl 65). Esta prática
continua até ao século XIX, conforme informa a documentação da E. I. C. (R/ 10/

6. fl. 192), viajando, também, os ingleses em embarcações portuguesa entre a

índia e Macau (G/ 12/68, fl. 6).
55
Sobre as viagens (luso-) inglesas a Macau, durante todo o século XVII,

veja-se Puga, no prelo, 2005.
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"O ARISTÓTELES DO NOSSO TEMPO": A RECEPÇÃO
DE HERBERT SPENCER NO PORTUGAL OITOCENTISTA

Filipe Furtado e Gabriela Gândara Terenas

(F.C.S.H. — U.N.L.)

O estudo da imagem da Grã-Bretanha na imprensa periódica

portuguesa da segunda metade de oitocentos1 permite constatar

que o pensamento de Herbert Spencer (1820-1903) aqui alcan

çou uma enorme projecção e divulgação na referida época.
Este facto pode explicar-se, desde logo, por duas razões

fundamentais. Por um lado, a respeitabilidade que o pensador

alcançou durante a segunda metade do século XIX e o início do

século XX, sendo então visto como um dos mais importantes
filósofos de todos os tempos. Por outro lado, o facto de a intelectua

lidade portuguesa o encarar como um dos mais ilustres represen

tantes de linhas de pensamento entendidas, na altura, como ino

vadoras e modelares: o positivismo, o evolucionismo e a relação

intrínseca estabelecida entre a biologia e o estudo da sociedade.

Quando Herbert Spencer começou a ser conhecido, analisa

do e comentado em Portugal, o que sucedeu plenamente durante

a década de 70,
2
em prática confluência com o positivismo e o

1
V. Gabriela Gândara Terenas, Diagnoses especulares: imagens da Grã-

Bretanha na imprensa periódica portuguesa (1865-1890). Dissertação de

doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, 2004, vol. I, pp. 641-698.

2
Para a nova elite intelectual portuguesa, os princípios da(s) teoria(s)

evolucionistas e da filosofia positivista encontravam-se, agora, na base de

aproximação ao real e, por conseguinte, deveriam encontrar -se subjacentes a

qualquer estudo crítico, fosse ele científico, filosófico, social, político ou outro.

Assim, o positivismo, articulado com os evolucionismos darwinista e spenceriano,
foi a expressão primeira do cientismo em Portugal e não restam dúvidas de que

na década de 70 existia uma consciência clara, partilhada pela intelligentsia da

época, da importância do conceito de evolução aliado ao pensamento positivista.
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evolucionismo, já o pensador britânico havia adquirido imenso

prestígio intelectual entre os seus conterrâneos, nos Estados

Unidos, assim como na França e em vários outros países euro

peus. Nos meios intelectuais portugueses, o pensamento

spenceriano originou rapidamente uma admiração quase reve

rente, numerosos epígonos e uma multiplicidade de textos que se

lhe referiam a propósito dos mais diversos domínios, em especial
na emergente sociologia, na teorização política, na educação e

nas questões sociais.

Figuras como Teófilo Braga, Faria e Maia, Basílio Teles, José

Frederico Laranjo, Augusto Filipe Simões, Ramalho Ortigão,
Alberto Pimentel, Feio Terenas, José Augusto Coelho, Oliveira

Ramos, Adolfo Lima, Teixeira Bastos, Ribeiro Coelho, Silva Cor

deiro, Gastão Mesnier, Afonso Vargas e ainda José Pessanha e

Moniz Barreto, entre outros, foram particularmente receptivos
ao pensador britânico, escrevendo sobre ele, e mostrando, em

certos casos, um conhecimento supreendentemente profundo da

sua obra.

No conjunto, estes homens interessaram-se principalmente

por três vertentes do pensamento spenceriano: a crença no

progresso como consequência inevitável da evolução da humani

dade; a educação escolar e moral vista como agente desse

progresso civilizacional e, sobretudo, a teoria política como sus

tentáculo dos mecanismos legais e sociais que permitiam e

impulsionavam o avanço das sociedades.

De entre os autores referidos, vários desempenharam cargos

políticos proeminentes. Neste contexto, sobressai, desde logo,

Joaquim Teófilo Fernandes Braga (1843-1924). Uma vez implan
tada a República, chefiou o governo provisório, voltando a ocu

par, cinco anos depois, a presidência do país, após os aconteci

mentos de 14 de Maio de 1915, que levariam à renúncia de

Manuel de Arriaga, ao qual também não seriam alheios vários

aspectos do pensamento de Spencer. Republicano, federalista e

grande difusor do positivismo,3 Teófilo encontrou no filósofo uma

suprema autoridade enquanto co-fundador da nova ciência — a

sociologia
—

, para os seguidores de Comte a mais complexa e

3
Geralmente aceita-se que Teófilo Braga foi o introdutor do positivismo em

Portugal, em 1872, muito embora tenha sido apenas em 1877 que o ideário

comteano recebeu a primeira sistematização no nosso país com a obra intitulada

Traços gerais de filosofia positivista. Sobre a introdução da filosofia positivista
em Portugal, veja-se Fernando Catroga, "Positivistas e Republicanos" in Fer

nando Catroga, José Maria Amado Mendes e Luís Reis Torgal, História da

história em Portugal sécs. XIX-XX. Lisboa, Temas e Debates, 1998 vol. I, pp.
101-134.

110



positiva de todas. Vários outros articulistas que escreveram

sobre o pensamento de Spencer desempenharam igualmente

cargos políticos de algum relevo, como os de deputado, vereador
ou vogal do Conselho Superior de Instrução.

O quase endeusamento de que Spencer foi objecto entre a

intelligentsia lusa, sobretudo nas duas últimas décadas do sécu

lo XIX, não se verificava, contudo, apenas em Portugal. Com

efeito, na Grã-Bretanha, o autor era bem conhecido, não raro

amigo, das mais importantes figuras do pensamento, das artes,

da ciência e da política. Entre muitas outras, tal é o caso de John

Stuart Mill, George Henry Lewes, Charles Darwin, T. H. Huxley,
John Tyndall, George Eliot, Edward Robert Bulwer Lytton ou

William Gladstone.

Embora algumas delas (como sucedia, por exemplo, com

Darwin ou Huxley) se mostrassem algo reticentes face à eventual

aplicabilidade de muitas das suas perspectivas teóricas, outras

eram francamente admirativas, ainda que, em certos casos, dele

por vezes ouvissem algumas críticas. Neste particular, um dos

exemplos mais notórios será talvez o do primeiro ministro

Gladstone, com o qual o autor mantinha excelentes relações
embora lhe censurasse várias medidas políticas. O mesmo se

verificava em diversos países europeus e nos Estados Unidos.

Aqui, por exemplo, era reverentemente acolhido por políticos e

universitários, enquanto Andrew Carnegie, o milionário norte-

americano do aço, iniciava as cartas que lhe dirigia com "Dear

Master Teacher".4

Uma brevíssima súmula dos elogios de toda a ordem dirigi
dos a Spencer por parte de portugueses poderia ter início com

Ramalho Ortigão, que se lhe referiu em John Buli como "o

Aristóteles do nosso tempo".5 Para outros, o pensamento do

"grande philosopho inglez"6 tornava-o "eminente",7 "sábio"8 e,

4
V. Robert M. Young, "Herbert Spencer and 'inevitable progress'" in Gordon

Marsden (ed.). Victorian Values. London, Longman, 1990, p. 149.

5
[José Duarte] Ramalho Ortigão, John Buli Depoimento de uma testemunha

acerca de alguns aspectos da vida e da civilisação ingleza. 2.a edição. Porto,

Lugan & Genelioux, 1887, p. 29.
6
[Francisco José] Teixeira Bastos, "O parlamentarismo nas sociedades mo

dernas. (A propósito do novo livro de Herbert Spencer
— 'Lindividu contre 1 etat'"

in Revista de estudos livres (Lisboa, 1883-1887), 2.° ano, 2.° vol.. n.° 45, [s.d.]

[1884], p. 573; e também [António Maria] Afonso Vargas, "Questões sociaes" in A

Imprensa (Lisboa, 1885-1891), 1.° ano, n.° 16, Maio de 1886, p. 121.

7

[António Maria] Afonso Vargas, "Questões sociaes" in A Imprensa (Lisboa,

1885-1891), 1.° ano, n.° 20, Julho de 1886, p. 153.

8

[Joaquim António da] Silva Cordeiro. "Sciencias moraes e sociaes. Princípios

de estática judicial. (Extracto de um livro inédito)" in O Instituto (Coimbra, 1852-

-1981), 2.a série, ano XXXVI, vol. XXXVI. n.° 4, Outubro de 1888, p. 181.
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como se ainda fosse pouco, também "illustre mestre",9 de "pene

trante e lucidissimo génio",10 pelo que "a philosophia ingleza [...]

tem por chefe Spencer".11 No plano científico, em que se teria

afirmado como o "mais legitimo representante da escola experi

mental",12 era sua "a mais completa concretisação do génio

positivo, exuberantemente provado tanto no vigor das analyses

minuciosas até ao exagero, como no espirito de systematisação,

que [...] conseguiu levar com a audácia d'um innovador feliz ás

mais profundas concepções da biologia e da sociologia".13
No tocante a esta última ciência, para além de se perfilar

como "o grande architecto da sociologia",14 o "profundo sociologista

inglez, [...] inquestionavelmente o maior da actualidade",15 carac-

terizava-se também era outras esferas do saber, por

"poderosíssima argumentação" e "erudição prodigiosa".16 Por

fim, quanto à teoria política, era particularmente considerada a

sua "influencia assombrosa [...] no respeitante ás relações entre

o Estado e o individuo".17 Dificilmente se poderia dizer mais e

melhor em termos encomiásticos de um pensador coetâneo,

ainda vivo e inevitavelmente polémico, poucas vezes lido no

original, e cujos textos chegariam, não raro, incompletos e em

tradução francesa.

Perante os excertos atrás reproduzidos, caberá perguntar:

porquê esta consonância com Spencer, provavelmente comparti
lhada em grande medida pelos meios intelectuais lusos de então?

Porquê esta admiração entusiástica, quase roçando a reverência,

9
Eduardo Burnay, "A hegemonia de Portugal na Península Ibérica" in

Litteratura occidental (Coimbra, 1877), l.a série, n.° 6, [s.d.] [1877], p. 91.
10
[António Maria] Afonso Vargas, "Questões sociaes" in A Imprensa (Lisboa,

1885-1891), 2.° vol., n.°s 39 e 40, [s.d.] [1888], p. 118.
11
Vicente Pinheiro, "Nova fé" in Litteratura occidental (Coimbra, 1977), l.a

série, n.° 6, [s.d.] (1877], p. 81.
12

[Joaquim António da] Silva Cordeiro, "Sciencias moraes e sociaes. Princípios
de estática judicial. (Extracto de um livro inédito)" in O Instituto (Coimbra, 1852-

-1981), 2.a série, ano XXXVI, vol. XXXVI, n.° 4, Outubro de 1888, p. 178.
13

[Joaquim António da] Silva Cordeiro, "O ultimo livro de Herbert Spencer"
in A Academia de Coimbra (Coimbra, 1886), ano I, n.° 2, 1 1 de Março de 1886,

p. 1.
14
João Baptista Ribeiro Coelho, "Sciencias moraes e sociaes. Ensaio sobre

a theoria do imposto. Dissertação para a cadeira de Sciencia e Legislação
Financeira da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra" in O Instituto

(Coimbra, 1852-1981), 2.a série, ano XXXVI, vol. XXXVI, n.° 2, Agosto de 1888,

p. 76.
S

15

(Joaquim António da] Silva Cordeiro, "Sciencias moraes e sociaes. Princípios
de estática judicial. (Extracto de um livro inédito)" in O Instituto (Coimbra, 1852-

-1981), 2.a série, ano XXXVI, vol. XXXVI, n.° 4, Outubro de 1888, p. 185.
16
[António Maria] Afonso Vargas, "Questões sociaes" in A Imprensa (Lisboa,

1885-1891), 1.° ano, n.° 19, Julho de 1886, p. 145.
17
Idem, Ibidem. 1.° ano, n.° 17, Junho de 1886, p. 129.
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da parte de articulistas de fortes simpatias republicanas que, em

vários casos, também se pretendiam (com maior ou menor razão)

socialistas? As interrogações justificam-se, desde logo, se se tiver

em conta a considerável distância ideológica que, de facto, sepa
rava o pensador britânico destes seus devotos seguidores e que,

não raro, por eles parece ter sido completamente ignorada,
elidida ou recusada.

Com efeito, no tocante ao ideal republicano, Spencer quase
nunca o abordou em pormenor, não permitindo em momento

algum depreender que lhe fosse particularmente afecto. Por

outro lado, embora não deixasse transparecer especiais inclina

ções monárquicas, este liberal de origem não-conformista nunca

terá posto seriamente em causa o regime do seu país. Nada,

portanto, nesta relativa indiferença parece susceptível de infla

mar quem, nas últimas décadas oitocentistas, sonhava uma

mudança de statu quo para Portugal. Apenas se poderá sugerir

que, considerando o extraordinário êxito das ideias políticas e

económicas do autor na grande república norte-americana, se

torna possível depreender que, no mínimo, aquelas estariam

longe de hostilizar ou, de algum modo, ferir as convicções repu
blicanas.

Já quanto ao socialismo e às diferentes orientações que então

o visavam construir, esta aparente neutralidade de Spencer dava

lugar à mais férrea das convicções. Para além de se afirmar um

extremo individualista, o filósofo revia-se, embora com algumas

peculiariadades, nos princípios do liberalismo político e, ainda

mais intensamente, nos do económico. Antagonizava, portanto,
com frequência o que considerava uma crescente concentração

de poder no Estado (então dirigido por governos conservadores e

liberais por ele igualmente verberados) e a índole tendencial

mente opressiva de tal desenvolvimento. Por outro lado, desde

cedo se habituou a fustigar a mais diminuta e benfazeja peça de

legislação, encarando medidas contra a pobreza, a doença, o

analfabetismo ou as sub-humanas condições de trabalho da

época como exemplos acabados de socialismo e colectivismo.

Estes, por sua vez, a crer nas ominosas premonições do autor,

em breve (sobretudo com a complacência dos governantes libe

rais) dominariam a sociedade, para sempre eliminando
as liber

dades dos cidadãos.

Não será, portanto, difícil depreender que, em princípio, o

filósofo britânico pouco ou nada deveria ter de apelativo para

portugueses que, de algum modo, se reviam num quadro repu

blicano e, mesmo, socialista. É, afinal, o aparente paradoxo aqui

113



envolvido que torna mais intrigante esta veneração lusitana e

mais instantes eventuais respostas às questões atrás enuncia

das. A elas, decerto outras se poderiam acrescentar: porquê este

entusiasmo por um individualista ultra-liberal, crítico do Estado,

paladino de um mercado omnipresente, sustentáculo intelectual

de milionários norte-americanos e do capitalismo "selvagem"?

Porque não preferir -lhe figuras de prestígio mais perene e maior

adequação ao ideário dos articulistas, como Thomas Paine, Robert

Owen e, mesmo, Jeremy Bentham ou John Stuart Mill? Antes,

porém, de se lhes tentar responder, convirá focar sumariamente

a obra de Spencer a par dos aspectos dela mais abordados pelos

prosélitos portugueses. Entre aqueles, contar-se-ão sobretudo a

sua versão do evolucionismo e a sua perspectiva organicista da

sociedade, assim como a grande relevância por ele alcançada nas

três últimas décadas do século XIX.

Herbert Spencer reflectiu e escreveu, não raro com singular

profundidade e conhecimento de causa, sobre os mais diversos

ramos do saber. Apenas a súmula dos conhecimentos da época

por ele idealizada com a designação genérica de Synthetic

Philosophy, apesar de incompleta, atingiu dez volumes sobre

biologia, sociologia, ética e psicologia. De qualquer modo, em

Portugal, o autor tornar-se-ia sobretudo conhecido e admirado

pelas suas vertentes sociológica e política.

Começou a enveredar por estes domínios, no máximo, com

quinze anos, quando, em 1836, publicou um artigo fortemente

crítico do conjunto de medidas tendentes a mitigar os efeitos do

pauperismo conhecido por lei dos pobres (Poor Law). Em 1842,

vieram a lume (no periódico The Nonconformist) as cartas que

compõem The Proper Sphere of Government, obra editada como

livro no ano seguinte. Tratava-se de um intenso ataque ao poder do

Estado com severas censuras aos governantes pelas respectivas
normas e actuações alegadamente restritivas das liberdades indi

viduais. Em 1848, o ano de todas as revoluções, tornou-se sub-

- director de The Economist, o que também contribuiu para o tornar

crescentemente conhecido e respeitado nos meios intelectuais.

Em 1851, surgiu Social Statics, a sua primeira obra de

grande fôlego sobre teoria política e sociologia, onde, entre outros

aspectos, estabeleceu a conhecida definição de liberdade do

indivíduo segundo a qual este deveria poder fazer tudo o que

entendesse na condição de nunca infringir a equivalente liberda
de dos outros. Entretanto, continuava a publicar numerosos

artigos e livros, como o primeiro volume de The Principies of
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Psychology. Também desde cedo, começou a subordinar grande

parte do seu pensamento a uma concepção muito peculiar do

evolucionismo principalmente exposta em First Principies (1862).
obra destinada a constituir algo como um prefácio geral aos

volumes do projecto intitulado Synthetic Philosophy. As três

décadas seguintes revelaram-se ainda mais produtivas, nelas

surgindo, entre muitos outros títulos, The Principies of Biology
(1864, 1867), The Study of Sociology (1873) e The Principies"of
Sociology (1876, 1882 e 1896). Em 1884, apareceu aquela que

costuma ser considerada a última das suas obras de maior relevo

sobre política: The Man versus the State. Nela, o autor atingia o

máximo de hostilidade em relação ao Estado, aos governos, aos

parlamentos e ao direito positivo, defendendo à outrance a sua

total substituição pela mera observância dos direitos naturais,

embora em momento algum explicasse como tal poderia porven
tura ser levado a cabo.

O evolucionismo de Spencer reflectia vários traços marcantes

da sua estrutura intelectual. Desde logo, resultava de um extra

ordinário sincretismo de ideias e orientações das mais diversas

origens. Baseava-se em algumas hipóteses científicas brilhantes,

mas, não raro, ainda longe de comprovadas ou de permitirem a

aplicabilidade universal que o autor lhes procurava conferir.

Tinha, por outro lado, objectivos extremamente ambiciosos, apon
tando muito para além do âmbito 'apenas' biológico do

lamarckismo e do darwinismo. Propunha-se, com efeito, nada

menos do que explicar o universo, desde a origem das galáxias e

do sistema solar até às características das sociedades

oitocentistas, aos traços do psiquismo humano ou aos fenóme

nos culturais. Resultava, assim, no que se poderá considerar a

mais relevante das primeiras tentativas sérias de configurar uma

teoria unificada, tarefa hoje sobretudo prosseguida pela física

fundamental.

Face às outras duas principais orientações do evolucionismo

oitocentista, a de Spencer, para além dos traços que lhe eram

peculiares, revia-se mais na de Lamarck do que na de Darwin.

Do transformismo do primeiro retinha sobretudo noções como

adaptação (enquanto esforço individual no sentido de a alcan

çar), meio ambiente e hereditariedade dos caracteres adquiridos.

Com Darwin (a quem, de algum modo, se adiantou na exposição

parcial do seu próprio evolucionismo), partilhava, entre outros

conceitos, o de "luta pela vida" (struggle for life), preferindo-lhe.

contudo, a variante muito mais draconiana de "sobrevivência dos

mais aptos" (survival of the fittest) .
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O sistema spenceriano também integrava diversos dados

relativamente recentes da astronomia, da física e de outras

ciências da natureza. Assim, na sua concepção do universo,

confluíam aspectos tão variados como a teoria da nebulosa de

Laplace, o princípio da conservação da matéria e, com maior

proeminência, o da conservação da energia, a que Spencer
chamava persistence offorce. Porém, algumas das hipóteses que
considerava mais brilhantes, retirou-as Spencer do notável cien

tista alemão Karl Ernst von Baer, investigador de embriologia.
Uma delas (mais tarde denominada lei biogenética funda

mental pelo eminente biólogo alemão Ernst Haeckel), propunha

que a ontogenia (a origem do indivíduo e a sua evolução durante

a vida) equivaleria a uma brevíssima recapitulação da filogenia

(origem e evolução da espécie). Outra, ainda com maior impor
tância para o autor, era por ele apresentada como se tivesse uma

vigência universal, quando von Baer apenas lhe tinha atribuído

validade no plano biológico. Segundo ela, o desenvolvimento dos

seres vivos desde o embrião à idade adulta processar-se-ia
invariavelmente do simples para o complexo, da homogeneidade

para a heterogeneidade. Arvorada em princípio inquestionável de

tudo, esta hipótese tornar-se-ia a trave mestra do evolucionismo

spenceriano, sobretudo exposto em First Principies.
Para o autor, portanto, a evolução consistiria num processo

com duração geralmente longa, mas variável consoante o objecto

que porventura a sofresse. Durante ela, este último (galáxia,

planeta, espécie, sociedade, etc.) passaria, mediante sucessivas

alterações e reconfigurações, de uma homogeneidade indefinida

e incoerente a uma heterogeneidade definida e coerente, com

uma diminuição proporcional do movimento retido. Após este

percurso de transformação mais ou menos extenso no tempo, os

elementos a ele sujeitos atingiriam eventualmente uma fase de

pleno equilíbrio (equilibration) . Para a generalidade dos seres

vivos, tal implicaria uma plena e harmoniosa adaptação ao meio

ambiente e às condições de sobrevivência por ele determinadas.

Também no caso restrito dos humanos, o final da evolução e

o acesso a uma etapa de equilíbrio coincidiria com o máximo de

heterogeneidade, de complexidade física, psíquica e relacional,

além de um grau extremo de especialização e de individuação.
Portanto, idêntica etapa de equilíbrio seria alcançada pelas so

ciedades. Porém, durante longos milénios antes de tal vir a

suceder, aquelas haviam descrito um imenso percurso histórico

que continuaria por muito tempo, tendo, segundo o autor, con

figurado dois tipos sequentes, mas, em certos casos, susceptíveis
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de reversão: o militante e o industrial.18 Tendo existido desde a

Antiguidade, as do primeiro tipo caracterizavam-se por um

expansionismo agressivo, por vezes conducente à formação de

grandes impérios. Encabeçadas por um rei ou chefe não raro

autocrático e por um Estado opressor com rígida hierarquização,
evidenciavam uma quase total ausência de respeito pelos direitos

naturais e pela liberdade da grande maioria dos respectivos
súbditos.

De acordo com Spencer, no seu tempo, a despeito de muitos

vestígios e recidivas do autoritarismo militante, começavam a

tomar forma características positivas da sociedade industrial.

Mais complexa e aperfeiçoada, desenvolvendo-se na Grã-Bretanha

e noutros países europeus, aquela revelava notórios avanços face

à sua antecessora. O Estado perdia gradualmente a índole

tirânica, tendendo a respeitar os direitos dos indivíduos, en

quanto o governo se tornava representativo e baseado na vonta

de dos cidadãos. A cooperação entre estes passara a ser volun

tária (e não compulsiva como antes), enquanto a indústria e as

restantes actividades económicas prosperavam com base na

liberdade de trocas e na observância das leis do mercado.

Neste panorama cor-de-rosa nem sempre muito convincente,

subsistiam, contudo, vestígios do tipo militante. Entre eles,

contar-se-iam a guerra e o colonialismo (a que o Reino Unido

estava longe de ser alheio), a persistência do esclavagismo e,

sobretudo, o proteccionismo económico, assim como toda a

legislação tendente a 'impor' medidas estatais sobre a educação,

a saúde, o trabalho e o pauperismo. Por outro lado, o autor

olhava com apreensão o germinar de nacionalismos agressivos

na Prússia-Alemanha, nos Balcãs e em várias outras paragens,

pelo que o retorno de certos países à violência militante (tal como

a reversão nas espécies) estaria longe de ser excluível.

De qualquer modo, o sentido da evolução apontava como

inevitável o aprofundamento da sociedade industrial até se atin

gir finalmente o equilíbrio. Então, o papel protector, punitivo e

tirânico do Estado, do governo e das leis diluir -se-ia, tal como os

motivos de conflito, em algo como uma anarquia harmoniosa.

Nesta utopia individualista e ultra-liberal, com o pleno reconhe

cimento dos direitos naturais que, segundo o autor, assistiam

aos seres humanos, tornar-se-ia ilimitada a compatibilidade

destes entre si e com o todo social.

18
Cf. The Principies of Sociology. New York, Appleton and Company, 1899,

vol. II. pp. 568-642. (lsted. 1876).
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Para além de considerar a evolução e a equilibração, a teoria

spenceriana do universo atribuía-lhes continuidade com uma

etapa subsequente: a dissolução (dissolution) . Aqui, o sistema

revelava completamente o seu carácter cíclico: após este regresso

gradual à homogeneidade indefinida e incoerente com incorpora

ção de movimento, tudo recomeçava. Nunca se perdendo neste

gigantesco percurso circular, matéria e energia, sob todas as

suas formas, continuariam sempre a passar por inúmeras trans

formações e reconfigurações, iniciando mais tarde um novo,

imenso e complexo processo evolutivo.

Embora a evolução nem sempre se desenrole de forma

unívoca, admitindo antes ocasionais reversões ou retrocessos,

ela parece sobretudo apontar para algo como um percurso de

aperfeiçoamento. Nessa medida, as concepções evolucionistas

vieram, entre outros aspectos, conferir ainda maior credibilidade

a uma noção já muito disseminada na Grã-Bretanha da Revolu

ção Industrial e um pouco por toda a parte no mundo ocidental:

a de progresso. Além de constituir um dos principais mitos

oitocentistas, particularmente caro à burguesia da indústria e da

alta finança, estratos já então dominantes, o conceito de progres
so tornou-se, desde cedo, fulcral no sistema spenceriano. Já em

Social Statics o autor afirmava considerá-lo algo inevitável e

inerente à evolução humana, implicando modificações que ten

deriam para um crescente apuramento físico, psíquico, social e

civilizacional da espécie. O mesmo se verifica em várias outras

obras, como "Progress: its Law and Cause" (1857) ou em The

Study of Sociology, onde fez longas considerações sobre os avan

ços alcançados nas diferentes ciências.

Por outro lado, o recurso a dados e a princípios radicáveis na

biologia como fundamentos do seu sistema levou Spencer quase
inevitavelmente a aderir às concepções organicistas da sociedade

e do Estado. Embora algumas delas tivessem vindo a lume várias

décadas antes, é inegável que o filósofo britânico se conta entre

os principais mentores destas orientações, tendo-lhes conferido,
mesmo, um impulso considerável. Em termos gerais, o

organicismo parte do princípio de que os Estados, as sociedades

e várias das suas estruturas se revelam, no funcionamento,

semelhantes a organismos e podem, de certo modo, ser entendi

dos na sua configuração e modus operandi mediante modelos

biológicos.
Sobretudo radicáveis em pensadores não raro acentuada

mente conservantistas (desde logo, com o argumento, já invoca

do por Edmund Burke, de que as revoluções ou mudanças
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drásticas têm, no organismo social, o efeito de uma doença
conducente à morte), estas perspectivas viriam a ter as suas

aplicações mais intensas em ideologias tradicionalistas e de

extrema-direita. Não obstante, também implicam algumas ver

tentes susceptíveis de apelar a sectores mais à esquerda. Assim,
várias tendências desta área alegam que, pelo contrário, à even

tual 'morte' de um dado tipo de sociedade, se segue o inevitável

surgimento de outro, em princípio mais avançado. Acresce que o

organicismo revela um alcance inegavelmente colectivista, dei

xando, por outro lado, inferir a colaboração interpessoal e a

solidariedade como algo imprescindível ao funcionamento eficaz

do todo social.

Uma vez abordados os principais aspectos do sistema

spenceriano que resultaram mais atraentes para os seus epígonos

portugueses, convirá focar, com a extensão possível, o modo

como o leram, reflectiram e glosaram. Assim, num artigo publi
cado no periódico O Positivismo (Porto, 1878- 1882),

19 Teófilo

discutia a enorme complexidade dos fenómenos sociais e a

consequente dificuldade de se fazer da sociologia uma verdadeira

ciência. Enquanto que os fenómenos cósmicos ou biológicos se

revelavam tão invariáveis que podiam ser reproduzidos pela

experimentação, os dados da sociologia eram, pela complexidade
da sua própria natureza, tão aleatórios, devido a circunstâncias

fortuitas, que apenas mediante o método da filiação histórica

poderiam gerar algum sentido. Para o eminente positivista por

tuguês, tal como para muitos dos seus contemporâneos, reflectir

sobre sociologia tornava inevitável a evocação de Spencer:

"Assim como nos aggregados chimicos mais compli

cados é maior a sua instabilidade, também nos

phenomenos sociaes, dependentes de todos os condicio

nalismos e determinismos anteriores o seu principal

caracter é a sua complicação de tal forma crescente que

o facto sociológico só se pôde caracterisar 'pela multipli-

19

Órgão dos positivistas portugueses, O Positivismo (Porto, 1878-1882) foi

uma publicação muito importante na representação e divulgação em Portugal

das ideias da escola positivista francesa, mas também da inglesa, sobretudo

através de Stuart Mill e Herbert Spencer. Este periódico representa, em grande

medida, a adesão de muitos intelectuais portugueses a uma crença plena nas

potencialidades da ciência e na sua capacidade de resolver os problemas da

sociedade na linha de um racionalismo em articulação directa com o incremento

das ciências exactas.
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cação imprevista dos effeitos'. Pertence a Spencer esta

precisa característica. [...)"2°

De acordo com o autor, a dificuldade em generalizar sobre o

relativismo dos fenómenos sociais fazia da sociologia a ciência

mais complexa e tornava, de certo modo, o sociólogo num génio
— de que Spencer parecia ser exemplo

—

, pois dele se exigia uma

prodigiosa capacidade mental, bem como um extraordinário

poder de coordenação lógica, para deduzir dos actos humanos o

encadeamento dos factos. Assim, para Teófilo, tornava-se abso

lutamente necessário, embora sobremaneira difícil, aplicar o

método dedutivo ao estudo das sociedades. Este aspecto revela-

se bastante curioso, pois afastava Teófilo da posição de Comte

em relação ao referido método. Efectivamente, para Auguste
Comte, a base da filosofia positivista era a classificação das seis

ciências abstractas. Aqui, o método dedutivo predominava na

parte inferior da escala hierárquica e ia diminuindo gradualmen
te de importância até à parte superior, onde se situava, proemi

nente, a sociologia. O contrário verificava-se com o método

indutivo, pois, nas ciências mais simples, os princípios estabe

lecidos por indução tinham o rigor suficiente para permitir

longas deduções racionais, enquanto que, nas ciências mais

complexas, como a sociologia, a relação de causa e efeito era tão

variável que o grau de previsibilidade e, portanto, de dedução se

tornava muito reduzido e altamente falível,21 o que conduzia

inevitavelmente à necessidade de um maior recurso à indução.
No entanto, para Teófilo, tal como para Spencer, os esforços
dedutivos em sociologia seriam um meio de nunca esquecer a

dependência deste ramo do conhecimento em relação às ciências

cosmológicas e biológicas, onde não existia um único fenómeno

que não tivesse continuidade na ordem sociológica:

"Assim a lei da 'transformação' da matéria, termo

relativo do principio universal da 'conservação' da ener

gia, influenciando na lei da 'evolução', ou, variação su

bordinada aos 'typos da espécie', continua a exercer-se

20

[Joaquim] Teófilo [Fernandes] Braga. "Sociologia. Esboço deductivo" in 0

Positivismo (Porto, 1878-1882), 2.° vol., n.° 30, [s.d.] [1880], p. 406. As palavras
em itálico, nesta e em outras citações, correspondem a sublinhado nosso.

21
Sobre a crítica de Spencer a este aspecto da filosofia comteana veja-se,

por exemplo, o artigo do grande activista republicano, economista e também

professor portuense Basílio Teles (1856-1890) sob o titulo, "Uma asserção de
Herbert Spencer" in O Ensino (Porto, 1877-1878), ano I, n.° 10, 15 de Fevereiro
de 1878, pp. 75-77.
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mais complicadamente nos aggregados humanos na for

ma de progresso' coexistindo com as forças de conserva

ção ou 'ordem'.

As deduções em Sociologia devem comprehender todos

estes factores, e a Sciencia da progressão social só se

tornará fundamentalmente deductiva, quando, como dis

se Spencer, os factos passados nos aggregados humanos,

poderem ser convertidos em funções de movimento."22

O processo dedutivo em sociologia consistiria, portanto, em

explicar a natureza dos movimentos sociais e reduzi-los à simpli
cidade da forma dinâmica, primeiro de ordem biológica, e depois,
de ordem cosmológica. Esta era, segundo Teófilo, fundamentado

em Spencer, a única forma de dirigir as sociedades através de

noções científicas e não pelas necessidades instintivas.

O conceito de evolução e a forma como este se articulava com

a noção de progresso, aspecto fundamental do ideário spenceriano,
também levou Teófilo, assim como o deputado Faria e Maia,23 a

tecer várias considerações acerca desta questão. Como atrás se

viu, Spencer pretendia desenvolver um conceito de evolução
muito mais englobante em relação ao universo, à vida e às

sociedades do que, por exemplo, o quase exclusivo alcance

biológico visado por Darwin. Assim, podemos afirmar que o

evolucionismo spenceriano foi o primeiro a ser associado ao

positivismo, pela sua imensa abrangência e por ter tido divulga

ção anteriormente ao de Darwin. Vejamos como Faria e Maia

definia a especificidade do evolucionismo spenceriano a propósi

to da justificação do método positivo por ele seguido na elabora

ção de um ensaio sobre jurisprudência:

"Nos tempos modernos a doutrina da evolução, ou

idêa do desenvolvimento gradual e successivo dos diver

sos seres tem adquirido uma tal importância, que bem se

pôde i i h isiderar como o pensamento fundamental da

sciencia e da philosophia. Inspiraram-se d'elle os investi

gadores da natureza, como Darwin, Huxley e Haeckel;

formulam-o em theoría geral os pensadores que, como H.

Spencer, se oceupam especialmente em formar a synthese

22

[Joaquim] Teófilo [Fernandes] Braga, "Sociologia. Esboço deduetivo" in O

Positivismo (Porto, 1878-1882), 2.° vol., n.° 30. [s.d.] [1880], pp. 407-408.
23
Francisco Machado Faria e Maia (1841-1923), filho dos primeiros viscon

des de Faria e Maia, formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e

destacou-se como advogado, professor e deputado em várias legislaturas.
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dos conhecimentos humanos. Por este último philosopho

o principio supremo é a persistência da força de que

pretende deduzir a indestructibilidade da matéria, a con

tinuidade do movimento, a uniformidade da lei, a

transformacção e equivalência das forças, a direcção e o

rythmo do movimento, bem como a sua theoria da evolu

ção e dissolução que applica à explicação de todos os

phenomenos do universo" ,24

Como vimos anteriormente, o evolucionismo de Spencer,

para além de não contraditório em relação ao lamarckiano,

fundamentava-se também nas leis formuladas por Karl Ernst

von Baer e, mais tarde, por Ernst Haeckel.

Assim, uma sociologia verdadeiramente científica teria que

ser fundamentada nas leis do movimento, deduzidas da comple
xidade externa dos factores que as orientavam ou modificavam.

Portanto, o facto social só seria explicado enquanto função de

movimento. Entre corpos semelhantes, o movimento transmitia-

se completamente e manifestava-se como 'repulsão'; entre corpos
diferentes, transmitia-se de forma desigual e este grau de trans

missão manifestava-se como 'agregação'. Este princípio encon-

trava-se aplicado a todos os fenómenos da astronomia, da física,

da química e da biologia, dirigindo também os movimentos

sociais, tal como Spencer explicava em First Principies:

"A repulsão entre corpos similhantes está traduzida

por Spencer com relação aos fenómenos sociaes, na for
mula: 'Homegeneidade incoerente', e a aggregação entre

corpos differentes na 'Heterogeneidade coherente'. Temos

aqui os dois termos necessários de toda a oscilação de

movimento na progressão social: a redacção de Spencer

segundo o sentido sociológico é de uma grande clareza

para a decomposição em forças dos diversos equilíbrios
sociaes ou instituições."25

Teófilo Braga referia-se, no artigo em análise, a um aspecto
acima abordado do sistema spenceriano de acordo com o qual a

24
Francisco Machado de Faria e Maia, "Sciencias moraes e sociaes. Deter

minação e desenvolvimento da idêa do direito ou synthese da vida jurídica.
Segunda parte" in O Instituto (Coimbra, 1852-1981), 2.

a

série, ano XXV, vol. XXV,
n.° 8, 1878, p.

351.
25

[Joaquim] Teófilo [Fernandes] Braga, "Sociologia. Esboço deductivo" in O

Positivismo (Porto, 1878-1882), 2.° vol., n.° 30, [s.d.] [1880], p. 417.
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matéria e a energia que compõem o universo estariam constan

temente sujeitas a dois processos de transformação correlativos,
mas com sentidos opostos: evolução e dissolução. Assim, a

evolução biológica ou de outro qualquer tipo processava-se me

diante uma integração de matéria e uma correspondente dissipa
ção de movimento. No seu decurso, a matéria passaria de uma

homogeneidade indefinida e incoerente para uma heterogenei
dade definida e coerente. Por sua vez, ao longo de todo o

processo, o movimento retido sofreria uma alteração paralela. De
acordo com Spencer poder -se-iam encontrar vários exemplos
deste alegado princípio da evolução universal em diversos planos
da realidade, desde a formação do sistema solar à dos seres

vivos, das espécies, das sociedades e das instituições.
Foi precisamente a partir destas concepções que o deputado

e jurista José Frederico Laranjo (1846- 19 IO)26 entendia a noção
de progresso:

"Em que consiste o progresso? [...] Herbert Spencer na

sua obra — 'Os Primeiros Princípios'27 [levantou) esta

questão [sob] o ponto de vista geral [...]. Retomando uma

idêa emittida por Harvey e seguida por Volff e Baer,

Herbert Spencer dá ao progresso a seguinte definição:
—

A passagem dum ente do estado homogéneo, indefinido

e incoherente a um estado de heterogeneidade definida, e

em que as diversas partes heterogéneas se ligam entre si

de modo que formam uma unidade —

. Interpretando as

palavras de Spencer
— é a passagem da não individuali

dade para a individualidade, a passagem da unidade sem

variedade á variedade unidade. Spencer demonstra a

verdade da sua definição com os factos de astronomia, da

geologia, da biologia, da psychologia e da sociologia."28

26
Filiado no Partido Progressista, dirigiu durante muitos anos o Districto de

Portalegre (Portalegre, 1884-1910 ?). que fundou, e que foi órgão do seu partido.
Frederico Laranjo destacou-se sobretudo como economista, tendo levado a cabo

várias investigações históricas sobre alguns dos nossos antigos economistas e

sobre as instituições de crédito em Portugal. Sistematizou os conhecimentos

económicos em voga no seu tempo, fez alguns trabalhos de vulgarização popular
e foi sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. De entre as suas

obras publicadas, destacamos Progressistas e Regeneradores (1881), Questões
de política (1888), Princípios de economia politica (1891) e Princípios de direito

politico e direito constitucional português (1892).
27
Note-se que a edição utilizada era a tradução francesa de M. E. Cazelles,

Les Premiers príncipes (1871).
28
J. [José] Frederico Laranjo, "Sciencias moraes e sociaes. Causas económicas

da emigração. (Excerpto dum livro inédito)" in O Instituto (Coimbra, 1852-1981).
2.a série, ano XXV, vol. XXV, n.° 3, 1878, p. 107.
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No mesmo artigo, seguiam-se as exemplificações de Spencer

relativamente à formação do universo, ao sistema solar, à origem
do globo terrestre e, finalmente, pelo mesmo raciocínio, ao desen

volvimento dos seres vivos e, entre eles, ao da espécie humana.

Neste particular, o filósofo britânico seguiu, em grande medida,

a teoria da nebulosa inicial, formulada no princípio do século por

Laplace. Assim, o universo teria tido origem numa massa gasosa

difusa, uniforme, indiferenciada e incoerente, que gradualmente
se transformou, passando a um estado de heterogeneidade dife

renciada e coerente. O mesmo se teria verificado relativamente

ao sistema solar e à formação da terra, a qual, sendo inicialmente

uma massa enorme e incoerente de gases, se teria consolidado.

A solidificação da crosta terrestre, dera, por sua vez, lugar à

formação dos continentes e dos oceanos numa infinidade de

formas diferenciadas. Muito mais tarde, o desenvolvimento de

uma célula uniforme e indistinta dera origem à matéria orgânica
e a uma diversidade de formas de vida, até se chegar à espécie
humana, a qual, por sua vez, também se tinha vindo a aperfei

çoar e a diferenciar, como referia Frederico Laranjo:

"O progresso physico, intellectual e moral do homem,
a creatura superior, e também a mais heterogénea, prova
o mesmo. O organismo humano tem-se diversificado cada

vez mais nas subdivisões civilizadas da espécie e a espécie,
considerada no seu conjuncto tornou-se mais heterogénea

pela multiplicação e differenciação das raças".29

Finalmente, o mesmo processo verificava-se na evolução das

sociedades, ou seja, no progresso civilizacional:

"Passando do homem considerado individualmente

ao homem em sociedade, a mudança do homogéneo em

heterogéneo manifesta-se nos progressos da civilisação
considerada como todo, e no progresso de cada nação. Da

indivisão das funções económicas e da dos poderes
políticos passa-se para a divisão; das línguas syntheticas
por as analyticas; da escriptura-pintura á escriptura-
-phonographica; a poesia, a musica e a dança, que a

principio formam um todo, separam-se. O progresso é

pois a passagem da homogeneidade á heterogeneidade
unificada."30

Idem. Ibidem. 2.a série, ano XXV, vol. XXV, n.° 3, 1878, pp. 108-109.
Idem, Ibidem. 2.a série, ano XXV, vol. XXV, n.° 3, 1878, pp. 108-109.
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Entendida como agente do progresso civilizacional, a educação
escolar e moral constitui um dos aspectos do pensamento de

Herbert Spencer que alcançaram grande repercussão no seio da

intelectualidade portuguesa, sobretudo por parte de autores

como o médico, professor, arqueólogo e deputado Augusto Filipe
Simões (1835-1884); um dos grandes críticos do sistema educa

cional português, Ramalho Ortigão (1836-1915); o deputado
Alberto Augusto de Almeida Pimentel (1849-1925); o deputado
José Maria de Moura Barata Feio Terenas (1850-1950), um dos

fundadores do partido republicano em Portugal; o eminente

pedagogo e vogal do Conselho Superior de Instrução, José Augusto
Coelho (1861-1927); o insigne polígrafo e professor Manuel Ma

ria de Oliveira Ramos (1865-1931), que, curiosamente, foi tutor

do príncipe D. Luís Filipe; e, ainda, o professor Adolfo Godfroy de

Abreu e Lima (1 874-1 943).
31

Grande divulgador da filosofia positivista em Portugal, Fran

cisco José Teixeira Bastos (1857-1907) afirmou-se como republi
cano militante e propagandista do socialismo, tendo sido verea

dor da Câmara Municipal de Lisboa. Interessado, sobretudo, pelo

organicismo spenceriano em teoria política, como veremos adian

te, Teixeira Bastos utilizou também o pensamento de Spencer
nas polémicas entre ciência e religião. Com o objectivo de de

monstrar que muitos dos dogmas religiosos
—

como a dualidade

corpo / alma, a vida eterna, a ressurreição, os anjos da guarda,
as almas do purgatório

—

e das crenças
—

como as almas do

outro mundo, os fantasmas e outras superstições
— deviam a

sua existência à ignorância das populações relativamente aos

avanços da ciência, Teixeira Bastos socorreu-se de citações de

Spencer, via tradução francesa de The Principies of Sociology. De

facto, para o articulista, a ciência vinha provar que tais crenças

decorriam de um desconhecimento de fenómenos e de princípios

científicos susceptíveis de explicar essas situações aparentemen
te extraordinárias, mas, afinal, absolutamente naturais. Um dos

exemplos colhidos em Spencer dizia respeito à interpretação que

31
Sobre a recepção do pensamento educativo de Spencer em Portugal, veja-

-se Gabriela Gândara Terenas, "O pensamento educativo de Spencer na impren
sa portuguesa de finais do século XIX" in Maria João da Rocha Afonso, Carlos

Ceia e Isabel Lousada (organização de), Estudos Anglo-Portugueses. Livro de

Homenagem a Maria Leonor Machado de Sousa. Lisboa, Edições Colibri /

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Centro de Estudos Anglo-Portugue
ses, 2003, pp. 309-343; e também António José de Oliveira Guedes, Evolucionismo

e educação. A filosofia da educação no positivismo evolucionista de Herbert

Spencer. Porto, Edições Asa, 1999.
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os povos primitivos atribuíam às sombras dos seus corpos, ou às

suas imagens reflectidas nas águas, que acreditavam ser o seu

próprio espírito:

"As imagens reflectidas, diz Herbert Spencer, foram

pois uma crença confusa e inconsciente talvez, mas

apezar de tudo uma crença, segundo a qual cada individuo

tem um duplicado ordinariamente invisivel, e que comtudo

se pode vêr indo á borda da agua e olhando por dentro.'"32

Outro exemplo, também colhido em Spencer, dizia respeito à

interpretação dos sonhos. Se os modernos trabalhos de psicolo

gia tendiam já a procurar explicações para os sonhos enquanto

fenómeno natural, para o psiquismo primitivo, assim como para

as concepções religiosas, o que se julgava percepcionar vulgar
mente no onirismo não era mais do que uma duplicação do

próprio ser ou a presença viva dos espíritos dos mortos.

Ainda no contexto da crítica à religião, mais precisamente às

missões religiosas e à sua acção no seio dos povos primitivos,

Spencer (um consabido crítico do colonialismo) era novamente

citado por Teixeira Bastos, com o objectivo de tentar demonstrar

que o catolicismo não tinha promovido o progresso nas nações

civilizadas, tal como os missionários católicos também não ti

nham sido capazes, e continuavam a não ser, de civilizar os

povos selvagens. Dito de outra forma, o autor verberava a

inutilidade das missões religiosas, bem como o absurdo de as

mesmas serem consideradas um elemento civilizador dos povos.

Em última análise, pretendia-se provar que a verdadeira civiliza

ção era fruto apenas dos progressos científicos e industriais.

Uma das citações de Spencer ocorre precisamente quando Teixeira

Bastos tentava demonstrar que os missionários católicos tiveram

que respeitar e aceitar muitas das crenças dos povos primitivos

para conseguirem penetrar no seio das suas comunidades. Isto

teve três consequências fundamentais. A primeira seria a expli
cação, não só para o facto de o medo estar na origem de todas as

religiões, como também para a adoração do desconhecido, atra

vés de diversas formas de magia e feitiçaria. A segunda conse

quência derivava do facto de muitas dessas crenças primitivas,

que passaram a ser absolutamente rejeitadas pela ciência, se

terem mantido e crescido lado a lado com a religião. Finalmente,

32
[Francisco José] Teixeira Bastos, "Ensaios sobre a origem das religiões" ín

O Positivismo (Porto, 1878-1882), 2.° vol., n.° 33, [s.d.] [1880], p. 460.
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a terceira devia-se ainda à resistência, por parte dos povos tidos

por selvagens, à mudança ou à inovação, característica inerente

aos espíritos por ele considerados ignorantes:

"Herbert Spencer notoujá estefacto nos seus 'Princípios
de Sociologia'. 'O homem primitivo, diz elle, é no mais alto

grau conservador. Ainda mais, se nós comparamos entre

si as raças superiores, e mesmo as diversas classes de

uma sociedade, observamos que as menos desenvolvidas

têm maior aversão pela mudança. É difficil introduzir no

povo um methodo aperfeiçoado; repelle mesmo um novo

alimento; não gosta d'elle. Esta aversão pela novidade é

eminentemente o caracter do homem não civlisado. O seu

systema nervoso mais simples, perdendo muito cedo a

sua plasticidade, torna-se ainda menos capaz de se acos

tumar a novos modos de obrar. [...] Em vista d'estas

observações comprehende-se facilmente a difficuldade da

implantação de um systema religioso mais avançado.'"33

Daqui se concluía que o máximo que os missionários cristãos

podiam fazer era levar os selvagens a admitir mais um objecto de

adoração, o qual não diferia em muito dos seus antigos deuses.

Ora, para Teixeira Bastos, a humanidade nada lucrava com o

facto de os indígenas da África ou da América terem mais um

deus ou substituírem os seus por outro, pois, para modificar

seriamente a mentalidade das "raças inferiores", era necessária

uma acção evolutiva, continuada no tempo, que, na perspectiva

do autor, os missionários católicos nunca poderiam operar.

O cruzamento do positivismo com tendências evolucionistas

passou a constituir a base do pensamento social, educativo e

religioso da intelectualidade portuguesa, servindo também de

fundamentação científica às ideias políticas de cariz socialista e

/ ou republicano como constataremos seguidamente. Pensado

res políticos como Ribeiro Coelho. Silva Cordeiro, Teixeira Bastos

e, sobretudo, Afonso Vargas procuravam encontrar uma harmo

nia entre essas novas correntes científicas e filosóficas e as

ideologias políticas que defendiam.

De facto, o pensamento de Spencer veio trazer grande avanço
às perspectivas organicistas em teoria política, as quais tendiam

33
Idem, "As missões religiosas" in O Positivismo (Porto, 1878-1882), 3.° vol.,

n.° 8, [s.d.] [1881], p. 118.
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a encarar as sociedades e as respectivas instituições como uma

espécie de seres vivos, com etapas evolutivas, nas quais a

interacção dos diversos órgãos tinha uma importância e uma

influência decisivas. Vejamos o que nos dizia acerca deste assun

to o então estudante da Universidade de Coimbra e futuro

advogado, João Baptista Ribeiro Coelho (1862- ?):

"Herbert Spencer
—

o grande architecto da sociologia

[...] penetra com o escalpello apuradissimo de uma obser

vação, tão perseverante como discreta, nos elementos

constitutivos de um organismo social; anatomisa-o, des-

crevendo-lhe minuciosamente os órgãos, apparelhos de

órgãos e funcções; investiga as leis da sua formação e

transformação; demonstra que as leis geraes da

organisação são idênticas em ambas as espécies de

organismos
— individuaes e sociaes, e submete as socie

dades á lei suprema, que domina todos os seres
— á

'evolução'. Basta ler a 'Introdução á sciencia social', e os

dois primeiros volumes dos 'Princípios de sociologia' para
ver que Spencer reduziu a sociologia a um prolongamento
da biologia."34

Joaquim António da Silva Cordeiro ( 1860- 191 5),
35
num texto

sobre princípios de estática judicial, expunha de forma profunda
e extensa as várias ideias de Spencer no âmbito das perspectivas

organicistas:

"[...] a eschola experimental, que tem actualmente em

Herbert Spencer, o seu mais legitimo representante, [...]

quiz dar uma idêa nova de sociedade e de poderes

políticos [...].

Spencer começa por estabelecer o principio de que

'toda a sociedade é um organismo vivo e todo o organismo
vivo é uma sociedade'. Uma sociedade é antes de tudo um

aggregado de indivíduos [...], de seres vivos, mas com um

certo character de permanência e constância de relações

341
João Baptista Ribeiro Coelho, "Sciencias moraes e sociaes. Ensaio sobre

a theoria do imposto. Dissertação para a cadeira de Sciencia e Legislação
Financeira da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra" in O Instituto

(Coimbra, 1852-1981), 2.a série, ano XXXVI, vol. XXXVI, n.° 2, Agosto de 1888,

p. 76.
35 Professor no Curso Superior de Letras, Silva Cordeiro foi autor de duas

obras que importa mencionar: Ensaios de filosofia da história. Exame critico dos
sistemas (1882) e A Crise em seus aspectos morais (1896).
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[...]. Há porém uma differença entre uma sociedade e um

organismo: este compõe-se de partes 'concretas', aquelle
de unidades 'discretas'.

É pois por um processo de 'analogia real', que Spencer

pretende demonstrar como 'as relações de permanência
entre os membros de uma sociedade são análogas ás

relacções entre as unidades que compõem um corpo

vivo'.

Profundando a sua analyse, o sábio inglez consigna
os characteres comuns ás duas espécies de aggregados
— vivos e sociaes."36

Silva Cordeiro passava então, no mesmo texto, a enunciar e

a explicar esses caractereres comuns aos agregados vivos e aos

agregados sociais. Eram eles o crescimento, a diferenciação de

estrutura que acompanha o seu desenvolvimento, a especializa

ção de funções, a interdependência dos órgãos e o progresso

diversificado das múltiplas unidades que os constituem. Trata-

va-se de uma síntese dos vários pontos fulcrais do pensamento

de Spencer, tal como ele os apresentara em The Principies of

Sociology.37 Silva Cordeiro concluía esta exposição com uma

síntese do próprio Spencer:

"Spencer resume o seu pensamento nestas palavras:
A sociedade apresenta um crescimento continuo; á me

dida que cresce, as suas partes tornam-se dissimilares e

a estrutura torna-se complexa; as partes dissimilares

adquirem funcções dissimilhantes; essas funcções não

são simplesmente differentes, mas taes differenças estão

ligadas por meio de relações que as tornam possíveis

umas pelas outras; a assistência mutua, que ellas se

prestam, produz uma dependência reciproca das partes;

emfim as partes ligadas por esse laço de mutua

dependência, vivendo uma pela outra e uma para a outra,

compõem um aggregado constituído sobre o mesmo prin

cipio geral que um organismo concreto. A analogia entre

36

[Joaquim António da] Silva Cordeiro, "Sciencias moraes e sociaes. Princípios

de estática judicial. (Extracto de um livro inédito)" in O Instituto (Coimbra, 1852-

-1981), 2.a série, ano XXXVI, vol. XXXVI, n.° 4, Outubro de 1888, pp. 178-179.

37
O acesso à obra de Spencer foi novamente feito via francesa — Príncipes

de sociologie. Na data da publicação do artigo, 1888, nem todos os volumes da

referida obra de Spencer tinham sido publicados, o que atesta a atenção
e o vigor

postos ao serviço da divulgação do pensamento spenceriano.
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uma sociedade e um organismo torna-se mais frisante,

quando se vê que todo o organismo de volume apreciável

é uma sociedade, e quando se nota em seguida que numa

como noutro a vida das unidades componentes continua

por muito tempo depois de ter succumbido o aggregado,
ao passo que, se o aggregado não é destruído por violência,

a sua vida vai muito alem das unidades'".38

No conjunto destas analogias possíveis, Silva Cordeiro dete-

ve-se no processo de desenvolvimento das sociedades e dos

organismos vivos, para o qual existiam três aparelhos comuns:

um externo ou regulador, um interno ou produtor e ainda um

terceiro que punha em comunicação os dois primeiros, isto é, um

distribuidor.39 O que melhor caracterizava esta lei da analogia
era, segundo Spencer, o facto de os três aparelhos se formarem

pela mesma ordem e pela mesma força evolutiva, tanto nos

agregados orgânicos, como nas sociedades humanas. Porém,

Silva Cordeiro centrou a sua atenção no aparelho regulador, uma

vez que era a cargo deste que, segundo Spencer, se encontrava

a organização política, mediante um processo de individualiza

ção dos seus órgãos, que estavam inicialmente unidos. Este

processo iria dar origem à formação dos órgãos executivo, legis
lativo e judicial, ou seja, à divisão dos poderes:

"A medida que os órgãos do aparelho regulador se vão

onerando com um accrescimo de trabalho, elles desli-

gam-se pouco a pouco da absoluta dependência em que

primitivamente se achavam confundidos e individualisam-

-se por assim dizer. Destacam-se primeiro dois órgãos

geraes
— executivo e lesgislativo: um que determina e

estabelece a ordem, outro que a mantém pela força
coercitiva. Este ultimo ramifica-se em dois — executivo

propriamente dicto e judiciário.

38

[Joaquim António da] Silva Cordeiro, "Sciencias moraes e sociaes. Princípios
de estática judicial. (Extracto de um livro inédito)" in O Instituto (Coimbra, 1852-
-1981), 2.a série, ano XXXVI, vol. XXXVI, n.° 4, Outubro de 1888, pp. 180-181.

39

Segundo Spencer, o aparelho externo ou regulador é aquele que estabe
lece a comunicação com o meio ambiente: os inimigos ou as presas no caso dos

seres vivos; a guerra ou a caça no caso das sociedades. O aparelho interno ou

produtor é aquele que utiliza os elementos da nutrição: o estômago nos seres

vivos; o escravo, o agricultor ou o industrial nas sociedades. O aparelho
distribuidor é o que faz a comunicação entre os outros dois: sistema nervoso nos

seres vivos: o comércio com as instituições, fazendo a troca e o trasnsporte dos

produtos, nas sociedades.
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Por este processo [...[ é que H. Spencer chegou a

formular uma doutrina da divisão dos poderes
— divisão

que se accentua proporcionalmente ao grau de

civilisação."40

Silva Cordeiro passava a explanar em seguida a forma como,

segundo Spencer, se operara nas civilizações esse sistema evolu

tivo, do qual resultou a referida divisão dos poderes, centrando-

-se depois no processo evolutivo do poder judicial. Interessa-nos

sublinhar, em forma de conclusão relativamente à primeira parte
deste texto, que para Silva Cordeiro, a teorização de Spencer

passou a constituir uma metodologia que não podia ser ignorada

por qualquer estudo em teoria política que se pretendesse sério.

Muito embora a mesma merecesse uma apreciação crítica, que

se propunha fazer numa segunda parte do seu texto, o autor não

deixava de chamar a atenção por os problemas práticos que a

teoria spenceriana levantava.

A crítica de Silva Cordeiro ao pensamento de Spencer, no

âmbito dos princípios expostos na primeira parte do artigo,

assentava, basicamente, no seguinte: a teoria spenceriana tradu-

zia-se numa concepção de pequeno alcance quando aplicada ao

sistema judicial, pois, embora esclarecesse, em grande medida,

parte da história das origens do poder, revelava-se até certo

ponto ineficaz na resolução de problemas gerados em torno da

divisão dos poderes, para o que ainda não se encontrara uma

solução verdadeiramente positiva. Por outro lado. Silva Cordeiro

considerava que na teoria de Spencer existia uma sistematização

forçada, ou seja, uma teorização de grande aparato, mas. em

muitos casos, sem valor prático. Assim, para o articulista, os

exemplos oferecidos por Spencer, recolhidos na realidade
britâ

nica, embora elucidassem a sua teoria, não corresponderiam

necessariamente ao verificável noutros países. Tratava-se, por

tanto, de uma teoria que, ao ser alargada a outros contextos,
nâo

se revelava operativa, concluindo, assim, Silva
Cordeiro que era

uma generalização algo forçada. O modelo spenceriano. aceite na

sua vertente teórica, configurava-se como utópico tendo em

conta a realidade portuguesa:

"Quem conhecer um pouco a historia ingleza deve

notar que a maior parte das observações
de Spencer foram

40

(Joaquim António da] Silva Cordeiro. "Sciencias moraes e sociaes. Princípios

de estática judicial. (Extracto de um livro inédito)" in O Instituto (Coimbra. 1S52-

-1981) 2
a

série, ano XXXVI, vol. XXXVI. n.° 4, Outubro de 1888, pp. 181-182.
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evidentemente colhidas lá; mas a ampliação d'ellas a todo

o systema de estática judiciaria é que nos parece aven

turosa e imprudente, não obstante o estofo enormemente

pesado da rara erudição em que o seu auctor a revestiu."41

Aliás, alguns intelectuais contemporâneos de Spencer, nomea

damente Stuart Mill e Darwin, mantiveram também algumas
reservas em relação a determinados aspectos do seu pensa

mento. Mill, por exemplo, considerava Spencer algo imprudente
na forma como aderia a ideias ainda por consolidar, desde que se

harmonizassem com as suas próprias perspectivas. Darwin,

embora não pusesse em causa a importância filosófica do

evolucionismo spenceriano, não lhe encontrava validade opera

tiva no domínio das ciências da natureza. Efectivamente, a

ousadia com que Spencer arquitectava as suas teorias resultava

de um pendor para as grandes especulações que nem sempre

encontrava suficiente contrapartida e confirmação num processo

indutivo. Para além disso, o filósofo britânico tendia a considerar

apenas os dados que comprovassem as suas alegações e a

ignorar aqueles que pudessem de alguma forma contradizê-las.

Noutro texto encontram-se idênticas reservas em relação ao

pensamento de Spencer. Tratava-se de um artigo enigmatica
mente assinado A. Z. e publicado a propósito de uma conferência

proferida pelo cientista Pedro Gastão Mesnier (1846-1884) na

Sociedade de Geografia, da qual o autor era sócio. Nesta palestra,
Mesnier teria revelado um grande entusiasmo pelo pensamento
de Spencer, evidenciando, como se compreende, uma posição
totalmente acrítica face ao mesmo. Esta última atitude levou o

articulista não identificado a considerar que, por um lado, se

devia manter sempre uma certa reserva em relação a doutrinas

que ainda se apresentavam muito controversas e que estavam

longe de ser definitivas. Por outro lado, afirmava que o maior

defeito de Spencer tinha sido o de sistematizar em excesso as

suas ideias, ou seja, de elaborar "arrumacções" forçadas que o

levavam a agrupar, sob a mesma designação, fenómenos clara
mente distintos:

"A lei do 'rythmo e do movimento' exposta por Herbert

Spencer nos
—

'Primeiros princípios' não recebeu ainda a

acceitação publica com o caracter de generalidade que o

41
Idem, ibidem, 2.a série, ano XXXVI, vol. XXXVI, n.° 5, Novembro de 1888,

p. 258.
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auctor lhe dá. A razão encontra-se facilmente. Spencer,

por um exagerado propósito de systematisação, pretende

agrupar debaixo do mesmo nome factos dynamicos essen

cialmente distinctos."42

O autor prosseguia, tecendo apreciações críticas sobre a

referida "lei do ritmo", tal como Spencer a apresentara em First

Principies de uma forma que denotava o conhecimento profundo

que (aliás, tal como o conferencista) tinha dos trabalhos do

filósofo britânico.

Da perspectiva organicista deste último no tocante a teoria

política decorria uma questão fundamental abordada por auto

res como Afonso Vargas e Teixeira Bastos: uma nova concepção

do Estado e uma nova forma de entender as relações entre o

Estado e o cidadão. Desta abordagem inovadora decorria tam

bém uma maneira diferente de conceber a instituição parlamen
tar e as suas funções. Era este o objectivo de um artigo da

autoria de Teixeira Bastos, o qual, todavia, apresentava basica

mente uma recensão crítica à obra The Man versus the State,

através da tradução francesa, L' individu contre V état, par

Herbert Spencer, por J. Gershel. Devemos notar que a versão

francesa aparece pouco depois de a obra original ter sido publi
cada pela primeira vez na Grã-Bretanha, sendo, portanto, a

recensão crítica bastante actual. Esta importância dada a uma

obra imediatamente após a sua publicação mostra-nos até que

ponto Spencer era, já em 1884, um pensador de elevado prestígio

também em Portugal. Dado o atraso com que no nosso país

normalmente se operava a recepção das novas tendências do

pensamento coevo, este aspecto adquire ainda maior relevância.

Logo em epígrafe ao texto de Teixeira Bastos, surge uma

citação de Herbert Spencer apontando ao leitor a questão fulcral

discutida ao longo do artigo e, seguidamente, a perspectiva a

cuja luz aquela era abordada —

o método positivo aplicado às

ciências sociais:

'"La fonction du libéralisme dans le passe a été de

mettre une limite aux pouvoirs des róis. La fonction du

vrai libéralisme dans Vavenir será de limiter le pouvoir

des parlements.'
Herbert Spencer

42
A Z [?] "Conferência do Sr. Gastão Mesnier na Sociedade de Geographia

de Lisboa" in O Século (Coimbra, 1876-1878), 2.a série. n.° 8, Março de 1878, pp.

112-113.
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Estas palavras, com que o grande philosopho inglez

fecha o capítulo sobre 'La grande superstition politique',

encerrando, segundo o nosso modo de vêr, uma verdade,

exigem profunda meditação e devem ser comentadas por

todos quantos se interessam pelas questões sociaes, su-

bordinando-as ao rigoroso methodo da sociologia."43

Numa sociedade onde ainda se estava longe de atingir a tal

fase de perfeição, para a qual se acreditava que aquela inevita

velmente caminhava, tornava-se necessário limitar o poder do

parlamento como forma de acelerar esse processo evolutivo. De

facto, de acordo com Spencer, nos regimes parlamentares as

medidas anti-democráticas continuaram a existir e tendiam até

a aumentar, mediante legislação continuamente restritiva das

liberdades individuais. Para Teixeira Bastos a situação apresen

tada não era exclusiva da vida política britânica, mas antes

comum às sociedades europeias, nomeadamente à portuguesa.

Assim, ao mesmo tempo que apresentava a tese de Spencer,
Teixeira Bastos procurava os exemplos na sociedade portuguesa,
concluindo da seguinte forma:

'Têm, portanto, um interesse de momento, as conside

rações de H. Spencer sobre as causas, que, tanto em Ingla
terra, como entre nós, produzem semelhantes efeitos."44

Quais eram as causas que justificavam o atraso das socieda

des? TeLxeira Bastos referia, basicamente, três factores. Em

primeiro lugar, a morosidade da própria evolução sociológica.
Efectivamente, ao caminhar-se para a "sociocracia", denomina

ção positivista para a civilização futura (em oposição à "teocracia"),

a ciência e a indústria deveriam, supostamente, eliminar de

forma progressiva a religião e o militarismo. Mas isso estava

ainda longe de acontecer nas sociedades da época devido à

lentidão inerente às modificações de carácter sociológico. Em

segundo lugar, a leviandade, a incompetência e a

irresponsabilidade dos deputados e dos ministros levava a que

ao absolutismo monárquico sucedesse algo como um absolutis

mo parlamentar, com muito defeitos do primeiro, mas sem as

43
[Francisco José] Teixeira Bastos, "O parlamentarismo nas sociedades

modernas. (A propósito do novo livro de Herbert Spencer
— 'Lindividu contre

letat'" in Revista de estudos livres (Lisboa, 1883-1887), 2.° ano, 2.° vol., n.° 45,
(s.d.] [1884], p. 573.

44 Idem. Ibidem, 2.° ano, 2.° vol., n.° 45, [s.d.][1884], p. 574.
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suas virtudes. Em terceiro lugar, a natureza alegadamente agres
siva e ditatorial inerente a qualquer tipo de governo, constituía

também, de acordo com o articulista, um obstáculo à evolução

das sociedades e dos sistemas políticos que as regiam:

"Herbert Spencer condemna, com justificada razão.

toda a tutela governamental, quer esta parta de um rei,

quer de um parlamento. 'O governo, diz elle, nasceu da

aggressão e foi gerado pela aggressão. [...] encontramos

provas de que a auctoridade de um chefe, reconhecida

primeiro temporariamente durante uma guerra, se esta

belece de um modo permanente quando o estado de

guerra se prolonga e adquire força se uma aggressão feliz

traz á submissão algumas tribus visinhas'. Foi este chefe

guerreiro que para toda a parte se transformou pouco a

pouco em rei, em senhor suzerano, em monarcha abso

luto, tendo tanto mais poder coertivo, quanto maior era o

numero das conquistas, e tornando-se tanto mais agressor
no interior quanto mais o era no exterior, em virtude da

força militar exigir da parte dos cidadãos para com o

chefe uma obediência inteiramente passiva e cega.

Eis a origem do poder dictatorial da realeza, poder

que ella delegou, ao começar a sua decadência, nos

ministros de Estado, e que as revoluções da burguezia

transmittiram aos parlamentos."45

Para Spencer, cujo pensamento TeLxeira Bastos subscrevia

por completo, a natureza agressiva dos governos revelava-se

inelutavelmente, ainda que sob a aparência de medidas benéfi

cas ou proteccionistas. Em vão se procurava ocultar tal falácia

sob a invocação da soberania do povo e da genuína representa

ção parlamentar, pois, segundo ele, continuava a conferir-se aos

parlamentos a mesma liberdade de acção e a mesma

irresponsabilidade de que gozavam os monarcas alegadamente

entronizados por direito divino:

"A grande superstição da politica de outr'ora, diz H.

Spencer, era o direito divino dos reis. A grande supers

tição da politica de hoje é o direito divino dos parlamen

tos'. [...] Sempre o mesmo poder absoluto".46

45
Idem, Ibidem, 2." ano, 2.° vol., n.° 45, [s.d.][1884], pp. 575-576.

46
Idem, Ibidem, 2.° ano, 2.° vol., n.° 45, [s.d. ][ 1884], p. 576.
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Para o jornalista e escritor António Maria Afonso Vargas

(1859- ?) existiam, à época, duas escolas ou correntes, que se

debruçavam sobre as relações entre o Estado e o indivíduo — à

primeira, chamava-lhe individualista e à outra colectivista, sen

do Spencer o maior representante da escola individualista:

"Pela primeira [a individualista], que tem como prin

cipal campeão o grande philosopho inglez Herbert Spencer,
alem de vários outros economistas distinctos, o estado na

acepção de governo, verá cada vez mais restrictas as

complicadas e diversas funcções que hoje exerce, e será

o individuo quem pouco a pouco irá assumindo e desem

penhando o papel que a elle cabia."47

De acordo com a opinião de Afonso Vargas, segundo a escola

colectivista os indivíduos iam entregando progressivamente ao

poder estatal o exercício dos actos pelos quais eram responsá

veis, até que essa entidade governativa abarcasse completamen
te a regularização, o desenvolvimento ou a restrição das apti

dões, dos direitos e dos deveres de todos. Mais do que identificar
-

se com uma das duas correntes que considerava existirem,

Afonso Vargas optou por apresentar aquilo que ambas tinham de

válido, embora fossem aparentemente contraditórias. Dizemos

apararentemente, porque Vargas acabava por concluir que um

exame rigoroso das duas tendências demonstraria que essa

suposta antinomia se reduzia a uma mera confusão terminológica.
Neste contexto, importa-nos sobretudo a análise de Vargas

no que diz respeito à doutrina spenceriana, ou seja, interessa-

nos identificar os aspectos por ele considerados recuperáveis,
mas também os vectores em relação aos quais o autor se mostra

va mais crítico. Assim, um primeiro elemento recuperado por

Vargas, respeitante às relações entre o Estado e o indivíduo, era

a concepção de sociedade enquanto organismo vivo, pois esta

acepção permitia uma nova forma de entender a mecânica social,

que, por sua vez, dava origem a um modo inovador de entender

o Estado. Era precisamente nesta dedução que a genialidade de

Spencer se revelava, na perspectiva de Vargas, inultrapassável:

"[...] a palavra estado [chega] a ter uma acepção
absolutamente opposta á que lhe davam outrora os

publicistas [...].

47

[António Maria] Afonso Vargas, "Questões sociaes" in A Imprensa (Lisboa,
1885-1891), 1.° ano, n.° 16, Maio de 1886, p. 121.
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É n'este campo que se reconhece a influencia assom

brosa de Herbert Spencer, e pode afoutadamente dizer-se

que elle só á sua parte tem revolucionado mais que um

exército de políticos.
Proclamando a soberania dos indivíduos sobre o esta

do, assignou a este a simples função de proteger aquelles,
de garantir -lhes a propriedade e de administrar a justiça,
e deixando todas as demais funções á sua acção exclusi

va e particular, tentou apenas systematisar as primei
ras'".48

Vargas reconhecia ainda o valor do pensamento político de

Spencer em outros aspectos, nomeadamente na crítica ao que

considerava a excessiva e perturbadora intervenção estatal de

corrente de legislação que ditava o rumo das sociedades em vez

de promover o seu progresso. Para além disso, partilhava com

Spencer a ideia de que, enquanto os estados se mantivessem em

guerra uns com os outros ou em clima de mútua hostilidade, os

governos resultariam sempre de um determinado tipo de organi

zação social, a militar, a qual, em oposição à de tipo industrial.

impediria a marcha natural do progresso. Por outro lado. a

organização de tipo industrial —

a que os povos modernos

aspiravam se revelava ideal para Spencer
— estava a tomar um

rumo oposto ao que o filósofo desejaria, pois caminhava contra

os interesses da humanidade.

Concretamente no caso britânico, o partido liberal, devido a

um excessivo zelo, teria caído numa extrema regulamentação,

parecendo, assim, encaminhar a sociedade por um ideal de todo

oposto aos princípios do seu programa político. Para Spencer, o

liberalismo "autoritário", com a sua legislação protectora do

operariado e com as suas instituições de beneficiência, estava a

preparar o caminho para o socialismo. Este, aspirando a

condicionar pela lei comum toda a acção individual, contradizia,

na perspectiva de Spencer, a evolução progressiva da
humanida

de, a qual consistiria, pelo contrário, em emancipar

crescentemente o indivíduo da tutela do Estado.

Vargas defendia ainda o eminente filósofo vitoriano no que

este parecia pensar sobre as reivindicações da classe operária,

numa interpretação em que aparentava estar de acordo com os

seus princípios, embora discordasse dos métodos:

48
Idem, Ibidem, 1.° ano, n.° 17, Junho de 1886, p. 129.

137



"Assim, não se julgue que Spencer é por qualquer

forma contrario ás reivindicações da justiça feitas pelas

classes proletárias, e que, em nome de um vergonhoso e

descoroavel egoísmo, combate esse desabafo natural dos

que soffrem. Para destruir uma tal supposiçáo ahi estava

a sua obra enorme, onde ha trechos sentidos e eloquen

tes, condemnando as desigualdades da organisação so

cial. [...] Simplesmente o que Spencer não acceita é a

forma como se julga poder remediar essas desigualdades,

impugnando, portanto, com toda a força da sua

poderosíssima argumentação, a série de medidas pelas

quaes governos e publicistas imaginam resolver o proble
ma da melhor distribuição da riqueza."49

De facto, o método spenceriano estava longe de ser aquele

que as doutrinas socialistas defendiam. Curiosamente, porém, o

articulista dá a impressão de identificar o que para ele seriam

"modernas doutrinas economico-socialistas" com certos traços
das concepções políticas de Spencer, as quais, como se com

preende, favoreciam muito mais os interesses dos estratos domi

nantes do que os das massas trabalhadoras. Surge aqui uma

aparente contradição que convirá desfazer. Sucede, afinal, que

Vargas apenas advogava os pontos de vista do filósofo britânico

sobre a propriedade da terra, precisamente uma excepção no

pensamento daquele.
Com efeito, Spencer, de resto em consonância com sua

atitude radicalmente hostil aos aristocratas latifundiários, defen

dia que o solo, de acordo com o próprio direito natural, pertencia
a todos. Punha, assim, em causa a posse privada da terra (o que
o aproximaria da chamada "escola colectivista"), embora de

modo algum o fizesse em relação dos restantes tipos de proprie
dade (o que o reinvestia no seu consabido individualismo). Mere

cia, portanto, o apoio dos socialistas (como Vargas), no tocante ao

primeiro aspecto, ainda que concitasse a sua intensa oposição a

propósito dos outros:

"[...] diz [...] o eminente philosopho: 'Não devemos

ignorar que por muito erróneas que sejam as theorias

communistas, as da lei dos pobres (poor law) e a reivin

dicação de um direito para o homem de manter-se pelo

Idem, Ibidem, 1.° ano, n.° 17, Junho de 1886, p. 137.
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trabalho, todavia ficam ellas muito perto da verdade. São

um esforço, mal succedido, de exprimir este facto:
—

que

quem quer que nasça no nosso planeta adquire n'elle,

como consequência, um certo direito, não podendo ser

d'elle expulso summariamente, nem considerado como

não existindo, pelos que estão na posse da terra. Em

outros termos, é uma tentativa para formular o pensa

mento que acha a sua expressão legitima n'esta lei: todos

os homens teem igual direito a fazer uso do solo. [...]

Depois d'estas transcripções, é inútil procurar ver

qual seja a opinião de Spencer. O seu pensamento está

tão eloquentemente synthetisado n'essas linhas, que todos

o comprehendem.

Suprehenderá, porém, naturalmente que o espirito que

as escreveu tire d'ellas conclusões diversas das que se

nos afiguravam ser as mais lógicas; mas é exactamente

n'essa divergência de corolários que está a differença,

que nós apontámos, das duas escolas, que entre si diri

mem o problema social, e ahi reside, portanto, o eixo da

questão."50

A exemplo do que se torna visível em textos de outros

articulistas, Vargas procede aqui a um elaborado sincretismo de

traços de duas correntes diametralmente opostas, cuja fusão,

não obstante, se revelava em grande medida favorável às suas

próprias alegações. Em termos gerais, o comentador português

considerava que a falibilidade de Spencer residia na difícil arti

culação entre os seus princípios e a aplicação prática destes

mediante as soluções propostas. Esta crítica assentava num

vector fundamental: a questão da autonomia do indivíduo em

relação ao Estado. Spencer defendia que era ao cidadão que

cabia o papel de, individualmente ou em grupo, corrigir as

irregularidades sociais e procurar a solução para os problemos

gerados genericamente em torno do capital e do trabalho.

Para Vargas, o qual se assumia claramente
como defensor do

socialismo de Estado,51 era perigoso deixar à livre iniciativa dos

indivíduos a correcção de todos os erros e o aperfeiçoamento de

todas as irregularidades. Isto porque os homens, sendo, de sua

natureza, egoístas e maus, tenderiam sempre a destruir-se mu-

50
Idem, Ibidem, 1.° ano, n.° 20, Junho de 1886, p. 153.

51
V. Idem, Ibidem, 2.° vol., n.° 41, [s.d.][1888], p. 130.
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tuamente, pelo que o Estado precisaria de ser, durante muito

tempo, o fiel da balança. Pelo menos durante o tempo necessário

para que se fossem desenvolvendo e transmitindo, pela lei da

hereditariedade, os sentimentos altruístas e humanitários, a

tolerância, a bondade, a dedicação aos outros, processo que,

segundo Vargas, levaria séculos a radicar-se nas consciências e

a penetrar no coração das massas.

Um outro aspecto da aplicação prática da teoria de Spencer
em relação ao qual Vargas mostrava claramente o seu desacordo,

dizia respeito à ineficácia das instituições de caridade mantidas

pelo Estado e à nacionalização das indústrias. A posição de

Spencer relativamente a estas questões era, da perspectiva de

Afonso Vargas, bastante desumana, não obstante os argumentos
do filósofo se pretenderem rigorosamente científicos e a sua tese

surgir brilhantemente argumentada:

"Fundando instituições de caridade, abrindo hospícios,

protegendo os fracos, o Estado vicia, pois, segundo

Spencer, o seu fim, que, é apenas distribuir justiça, e

proteger a propriedade, e concorre para baralhar cada

vez mais os termos da questão, ao mesmo tempo que

eternisa a vida a milhares de organismos condemnados,

que a natureza 'sabia e utilmente' eliminaria, permittindo
assim que elles venham occupar na existência o logar que
só devia pertencer aos robustos e aos fortes, e

augmentando, portanto, as causas de perturbação que

tanto convinha diminuir.

E obedecendo ainda aos mesmos princípios, Spencer
combate igualmente as emprezas industriaes por conta

do Estado, o qual, a triumpharem as idéas economico-

socialistas, tomará pouco a pouco á sua conta tudo o que

deve pertencer á iniciativa particular, atacando assim a

liberdade individual, pois que no regimen que se prepara
o homem será coagido a ceder -lhe a maior parte do que

houver produzido.
Estes inconvenientes desappareceriam, porém, no

seu entender, se se deixassem actuar as leis naturaes,

que lentamente estabeleceriam o equilíbrio no mundo.

Porque, escreve elle:

A pobreza dos incapazes, a habilidade dos impruden
tes, a eliminação dos mandriões, e esta ninhada de fortes

que põe de lado os fracos e reduz tão grande numero
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d'elles á miséria, sao os resultados necessários de uma lei

esclarecida e beneficiente'".52

Finalmente, um outro elemento alvo da crítica de Vargas
dizia respeito ao facto de Spencer se fundamentar em concepções
bastante discutíveis —

como sejam as de justiça e de benevolên

cia — e, sobretudo, muito variáveis, dependendo do meio onde se

inseriam. Esta apropriação de definições e concepções completa
mente falíveis, retirava à teoria de Spencer a sua pretensa
universalidade. Curiosamente, foi no próprio pensamento daque
le que Vargas encontrou a fundamentação teórica que lhe permi
tiu a crítica ao mesmo:

"[...] desde que todos aprendemos com o próprio Herbert

Spencer, que uma lei indestructivel a lei da relatividade

dos nossos conhecimentos, e desde que a applicação
d'essa lei a vários assumptos não podemos ignorar que a

mesma idéa ou grupo de idéas pôde ser interpretada
diversamente não só segundo o meio e segundo a epocha,
mas até segundo as latitudes e as longitudes, etc; [...]

n'este caso, a idéa de justiça e da mesma forma a idéa de

benevolência não poderão eximir-se a este principio ge

ral, e por consequência serão explicadas e comprehendidas

por modos differentes e vistas por aspectos igualmente
diversos." 53

De resto, a "relatividade dos conhecimentos", de que fala

Vargas constituía um corolário irrecusável do evolucionismo (do

próprio Spencer e de outros), originando, afinal, uma das contra

dições do pensamento do filósofo. Em conclusão, podemos afir

mar que Afonso Vargas demonstrava no artigo analisado, um

profundo conhecimento das ideias de Spencer e uma posição

crítica face às mesmas, a qual passava sempre por uma reabili

tação, ainda que parcial, das concepções do mestre em questões

sociais e, particularmente, nas políticas. Daqui decorriam, por

exemplo, as longas citações dos seus eloquentes textos. Confir-

ma-se, assim, a ideia de que Spencer era, de facto, uma figura

vista como inultrapassável em teoria política, e que o seu con

ceito de Estado foi apropriado por vários pensadores, até mesmo

52
Idem, Ibidem, 1.° ano, n.° 18, Junho de 1886, p. 137.

53
Idem, Ibidem 1.° ano, n.° 19, Julho de 1886, p. 145.
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por aqueles que não partilhavam em absoluto as suas soluções

práticas.

Os dados até agora referidos sobre Spencer, assim como as

opiniões aludidas e em parte citadas, ainda que, naturalmente,

em número reduzido, são já suficientes para, com base nelas, se

esboçarem algumas respostas às questões de início formuladas.

O elevado grau de respeitabilidade alcançado em Portugal pelo

pensador britânico, a despeito das consideráveis diferenças ideo

lógicas aparentemente susceptíveis de o separar dos seus segui

dores, poderá justificar-se pelo menos por três ordens de razões.

Desde logo, vários traços do sistema spenceriano obteriam

facilmente a concordância geral, mesmo de republicanos e soci

alistas. Em segundo lugar, outros aspectos por aqueles recolhi

dos com avidez resultavam simplesmente de contradições que

não raro decorrem ou são inferíveis do pensamento do autor.

Finalmente, a aceitação sem reservas de alguns dados também

se terá devido a interpretações abusivas, erróneas ou acríticas,

tal como a eventuais insuficiências ou lapsos de tradução.

Em primeiro lugar, será curial aludir aos elementos que

dificilmente suscitariam quaisquer reservas. À cabeça daqueles

poder-se-á colocar o pacifismo de Spencer, assim como as suas

críticas às atitudes colonialistas e belicistas da que, em 1890, se

transformaria na "pérfida Albion". Também vários fundamentos

do liberalismo político por ele defendido (representatividade dos

governantes, democraticidade formal, recusa do absolutismo ou

de qualquer tipo de tirania, etc), teriam, naturalmente, de reunir

um consenso geral. Já as suas concepções económicas, mais

próximas da escola de Manchester do que de Adam Smith ou de

Stuart Mill, encarando os indivíduos como simples peões sujeitos
a constantes provas de sobrevivência num mercado aleatório e

cruel, se prestariam a sérias objecções. Apesar disso, também se

encontram vários elogios nos textos citados, provavelmente devi

do à convicção de que, aparentando aquele tipo de política ser a

principal razão da pujança económica da Grã-Bretanha, a sua

aplicação em Portugal poderia talvez produzir efeitos similares. A

este prestígio como pensador político, poder-se-á acrescentar o

facto de o autor ser igualmente conhecido como estudioso dos

fenómenos sociais e um dos fundadores da sociologia, a ciência

considerada suprema pelo também incensadíssimo Auguste
Comte.
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Outro aspecto com inquestionável apelo na época seria o

pendor (não raro, apenas aparentemente) científico do seu pen

samento em geral. Neste plano, revestia especial relevo o comple
xo e abrangente evolucionismo baseado em princípios tidos por

fundamentais porque decorrentes das ciências. Acresce ainda

que algo de semelhante se poderia dizer do agnosticismo clara

mente implícito na sua teoria do universo.

Por outro lado, embora recusasse a etiqueta, o autor tinha

muito de positivista na sua devoção pela ciência e também na

forma como esta, fornecendo-lhe "leis" e teorias para quase tudo,

lhe estruturava reflexões e raciocínios. Não será difícil supor até

que ponto tal exerceria uma inelutável atracção na maior parte
da intelectualidade portuguesa que se revia em pressupostos de

teor similar. O mesmo se poderá considerar no tocante às suas

propostas sobre educação, as quais vinham obviamente ao en

contro de necessidades prementes do país, em particular na

reforma das mentalidades e em vários domínios das ciências, das

técnicas e do desenvolvimento económico.

Nestes como em vários outros aspectos menos relevantes,

estava longe de existir qualquer motivo de crítica ou de rejeição.

Contudo, não era apenas às vertentes de mais óbvia aceitação

geral que os seguidores portugueses de Spencer aderiam. Por

curioso que pareça, num certo número de casos, o apelo do

filósofo decorreria, pelo menos, de uma das contradições

detectáveis no seu sistema. Estas, com efeito, permitem, por

vezes, inferir opiniões e perspectivas bem diferentes do que o

autor teria em mente afirmar ou são-lhe, mesmo, diametral

mente opostas.
Entre as antinomias assim desenvolvidas, uma avulta como

fundamental no tocante à teoria política e à sociologia, dela

resultando muita da falibilidade ideológica de Spencer nestes

domínios. Trata-se de uma forçada e insustentável coexistência

entre individualismo e colectivismo. Enquanto, como se viu, o

primeiro constituía o próprio cerne do pensamento político do

autor, o segundo perfilava-se como corolário quase inevitável do

seu organicismo.
De facto, considerando-se a sociedade equiparável a um

organismo, os problemas daquela deviam ser encarados e resol

vidos não enquanto questões do foro íntimo de cada um (como,

de resto, o individualista Spencer defendia), mas como responsa

bilidades de todos que só no plano colectivo poderiam encontrar

solução adequada. Por outro lado, o indivíduo, componente, e,

143



desde o nascimento, produto desse macro -organismo social,

longe de existir como um ser isolado, desintegrável do todo,

somente neste encontrava a sobrevivência, a par da resposta a

necessidades e aspirações. Portanto, quaisquer melhorias na

educação e na saúde, assim como a eventual erradicação da

pobreza, apenas seriam alcançáveis mediante o intervencionismo

estatal.

Ironicamente, nada há aqui de concordante com as opiniões

"canónicas" do liberalismo spenceriano. Tornar-se-ia, mesmo,

difícil encontrar algo mais oponível às concepções políticas aca

lentadas e difundidas pelo autor desde a adolescência do que tais

inferências, as quais assumem igual legitimidade porque tam

bém oriundas do seu próprio pensamento. Embora, compreensi

velmente, Spencer as omitisse, foram, desde cedo, entendidas na

Grã-Bretanha por fabianos, por adeptos do chamado New

Liberalism e por não poucos socialistas.

O mesmo, de resto, sucedia quase em simultâneo com os

seus homólogos portugueses. Com efeito, o alcance colectivista

do organicismo esteve longe de lhes passar despercebido, não

podendo deixar de ter para eles um forte atractivo. Desta concep

ção da sociedade, parecem ter igualmente retirado as ilações
evolucionistas que mais se conformavam ao seu ideário. Nelas

sublinhavam, portanto, não a perspectiva gradualista preferida

pelo filósofo britânico, mas antes uma noção de mudança mais

rápida e drástica, susceptível de justificar a total alteração do

regime e das políticas que pretendiam operar. De resto, se o

processo evolutivo promovia a adaptação e o consequente aper

feiçoamento dos organismos, muitos dos intelectuais atrás alu

didos e citados pretendiam, tanto quanto possível, suscitar a

aceleração desses fenómenos no seu próprio país. Assim, consi

deravam ter plena consciência do que urgia fazer para que a

sociedade portuguesa se aproximasse da sua própria época e

com ela se identificasse, transitando para fases mais avançadas
do percurso histórico que lhe cumpria.

Passando à terceira ordem de razões para o acolhimento

dispensado a Spencer, convirá dizer que, embora os casos a ela

reportáveis sejam os mais difíceis de comprovar, por vezes os

próprios textos e os raciocínios neles desenvolvidos evidenciam-

-nos de forma irrecusável. Torna-se, de vez em quando, notória

por parte dos comentadores portugueses a intenção de, por
assim dizer, tirar partido do grande prestígio do "philosopho
inglez", aproveitando-lhe diversos elementos para melhor funda-
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mentarem as suas próprias concepções. Como se compreende,
tal sucedia em relação a todos os aspectos de âmbito político em

geral, mas verificava-se com muito maior frequência no plano
das ideias económicas, onde as discordâncias seriam mais sus

ceptíveis de surgir.

Nem sempre esse aproveitamento resultava muito hábil ou,

mesmo, correcto. Não raro, ocorria uma apropriação de certo

modo abusiva de conceitos spencerianos que, por vezes, eram

sujeitos a uma certa distorção de sentido. Acresce que algumas
ideias ou citações apareciam seccionadas sem grande atenção ao

contexto em que surgiam e, de igual modo, empregadas como

dados justificativos das opiniões do comentador. Contudo, se

algumas destas práticas se deviam à intenção de utilizar deter

minados aspectos parcelares com propósitos definidos e nem

sempre muito ortodoxos, também surgem casos em que aqueles

parecem ter sido respigados de forma involuntariamente erró

nea.

Mais uma vez, estes deslizes ocorrem sobretudo em relação

a dados do liberalismo económico porventura mal assimilados

ou, mesmo, ignorados. Um bom exemplo será o reportável à

chamada "Escola de Manchester", cujas propostas, hostilizando

qualquer tipo de proteccionismo e advogando uma total liberda

de de trocas, favoreciam quase invariavelmente o patronato e as

pretensas leis do mercado. Ora, ainda que Spencer apenas se

tivesse afirmado no plano das ideias económicas após o surgi

mento daquela orientação, revelava identificar-se com ela em

diversos aspectos. O facto de nunca aparecer referida por qual

quer dos autores portugueses dificilmente se poderá atribuir a

outro motivo que não a puro desconhecimento
deste e, em alguns

casos, de outros elementos da teoria económica da época. Assim,

embora, na sua maioria, os referidos comentadores pareçam

identificar-se principalmente com o liberalismo de maiores preo

cupações sociais conhecido por New Liberalism, o facto é que

esta designação não surge nas suas reflexões. Será
ainda curial

acrescentar que muitos dos textos
citados eram lidos em tradu

ção, geralmente do francês, com eventuais alterações de sentido

e outras contingências que tal poderia originar.

A concluir, poder-se-á dizer que, em termos gerais, longe de

se deixarem fascinar ou manipular pela eminência aristotélica do

seu maitre à penser, os portugueses acima focados souberam,
de

algum modo, instrumentalizá-lo. Evitando, em medida apreciá

vel, mostrar -se epígonos unânimes e acrílicos, não só tiraram
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partido das contradições do filósofo, por vezes mediante hábeis

sincretismos, mas também escolheram, do respectivo acervo de

ideias, apenas ou sobretudo aquelas que pareciam susceptíveis

de servir o seu projecto de sociedade.
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IMAGES OF IMPERIAL EXPEPJENCES: PORTUGAL, BRITAIN

AND THE TRANSVAAL (1877-1882)*

Gabriela Gândara Terenas

(F.C.S.H.-U.N.L.)

"Raising the vast sponge of its international jurispru-
dence, the great colonising nation [Britain] has wiped an

independent nation [The Transvaal] off the map ofAfrica.

Tomorrow, it should be said in passing, this same inter

national jurisprudence could extend its powers as far as

Lourenço Marques, Quelimane, Tete and Mozambique on

one side, and Mossamedes, Benguella and Loanda, on

the other." '

In April 1877, the British Government proclaimed the an-

nexation of the Transvaal,2 and in August 1881, at the Conven-

tion of Pretória,3 the territory's autonomy was recognised, albeit

*
This paper was presented at The Second International Language, Com-

munication, Culture Conference on "Knowledge and power
—

history. geogra-

phy, representation, identity in post-colonial studies. History of empires and

colonies" (November 2004).
1
Alberto de Cervais, "Transvaal e Mossamedes" in O Occidente (Lisboa,

1878-1915), 4.° ano, vol. IV, n.° 75, 21 de Janeiro de 1881, p. 22.

2
The policy of the Boers towards the indigenous populations gave Lord

Caernarvon, the then Secretary of State for the Colonies, the pretext he needed

to intervene directly in the internai affairs of the Transvaal. To this end,

Theophilus Shepstone, the Governor ofthe Cape Colony
and High Commissioner

for South Africa since 1876, entered the Transvaal with a small military torce to

proclaim its annexation, at Pretória in April 1877. On the subject, see Fernando

Costa, "Relações entre a Grã-Bretanha e as Repúblicas Sul Africanas (1835-

- 1 899)" in Portugal e a guerra anglo-boer. Política externa
e opinião publica (1 899-

-1902). Lisboa, Edições Cosmos, 1998. pp. 19-34.

3
The main points of this Convention were as follows: the establishment oi

an autonomous government under British sovereignty; the permanence oi a

representative of the British Government in Pretória; and the nght oi Great

Britain to intervene in the implementation of the foreign and native policies ot

the Transvaal.
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under the sovereignty of the British Crown. In the years between

these two events and up to 1882,4 the Portuguese periodical

press published many news items and articles on the Anglo-
Transvaaler conflict, in which Portugal took a special interest, as

shown hereinafter.5

The press in general
— and this is especially true of the

nineteenth-century Portuguese press
—

played an important role

in the formation of imperial attitudes, references and experi-

ences, occupying a significant position in the history ofthe world

empires. Freely paraphrasing Edward Said's comment on impe
rialism and the novel, it can be said that the mutual reinforce-

ment between imperialism and the press was so evident that to

examine one without the other would be a sign of negligence.6
This paper will deal, therefore, with the analysis of the

discourse and the content of a series of ten articles, published

mainly in O Occidente (Lisboa, 1878-1915) and À volta do mundo

(Lisboa, 1880-1883), which despite being publications with edu-

cational and recreational leanings, also carried articles of some

depth. À volta do mundo was a profusely illustrated magazine,
with articles which were almost always accounts of journeys and

expeditions, a topic which appealed to a readership thirsty for

information on faraway and exotic places. O Occidente, which

was unanimously recognised by its fellow publications as one of

the best in its day, paid particular attention to the British

presence in Africa, a subject which was clearly of national

interest.

Most of the articles are signed by Alberto de Cervais, about

whom little is known, and by Augusto de Vidal Castilho Barreto

4
The year of 1882 was an important landmark in Anglo-Transvaaler

relations, as on 7'" October an agreement was signed ratifying the 1875 treaty,
reaflirming the will of each country to proceed with the plan to build a railway
between Pretória and Lourenço Marques.

5
It should be noted that since 1869, at least, this triangle of interests

dominated the relations between Great Britain, Portugal and the Transvaal.

Taking advantage ofthe dispute between Portugal and Great Britain over the Bay
of Lourenço Marques (Delagoa Bay to the British), the Transvaal attempted to

strengthen its position in the área and win allies, at a time when the British

economic embargo was becoming more evident. Consequently, under the 1869

treaty, the Transvaal recognised Lisbon's sovereignty in an área also claimed by
Great Britain, in exchange for the creation of new roads and rail links. Despite
the disagreements caused by the treaty, London was forced to accept the
decision of the President of the French Republic (who had been invited to act as

arbitrator in the conflict), which was favourable towards Portugal. In 1875, a

treaty of trade and friendship between Portugal and the Transvaal was signed,
an understanding which raised certain reservations on the part of Great Britain,
which only ratified the treaty. as suzerain of the Transvaal, in October 1882.

6
Cf. Edward W. Said, Culture and Imperialism. London, Vintage 1994, p. 84.

150



e Noronha (1841-1912), who occupied the posts of Governor of

Lourenço Marques between 1875 e 1879, and Governor General

of Mozambique from 1885 to 1889, which readily explains his

interest in African affairs.7

In the last quarter of the nineteenth century. Africa was

viewed by the European powers as a vast field of opportunity: a

continent rich in raw materiais; a tempting outlet for the surplus

population provoked by the Industrial Revolution, and a chance

to open up new markets.

Indeed, the period between 1870 and 1890 was marked by

Europe's growing interest in the African continent. A number of

states manoeuvred to take advantage of this unexploited source

of wealth and a wider market for their products, driven forward

by growing mass production and the crisis of industrial capital-
ism. Their great objective was the conquest of new, unexploited
territories in the vast spaces of the interior, using the coast as

their point of departure. Though occupying differing rungs on

the European politicai ladder, Great Britain and Portugal were no

exception to the rule.

During the nineteenth century, especially after de Congress
of Vienna, and above ali during the Victorian era, Great Britain

became the most influential country in Europe. In addition to its

growing European importance, BritanTs colonial presence and

economic vitality raised it to a leading world position, enabling it

to become something of a primus inter pares in its dealings in the

old continent.

Great Britain owed its importance not only to its industrial

and commercial capacity, but also, and more specifically, to its

empire. It was on its overseas dominions that its worldwide

dimension was founded, a status never achieved in the nine

teenth century by any other nation. Amongst other reasons, the

growth of the British Empire was due to increasing its burgeon-

ing population, the need to protect trade routes, and the transfer

of great colonial enterprises to direct government control.

British nineteenth-century territorial expansion was, to a

great degree, a consequence of one aspect of its foreign policy: a

determination to protect the already existing colonies and the

trading routes. Consequently, British colonial outposts estab-

lished in the nineteenth century were often the fruit of a foreign

7

Amongst his vast work, attention should be drawn to O Transvaal e o

domínio inglês (1881) and the articles he published in the Boletim da Sociedade

de Geografia.
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policy in which the main priority was the defence of the Empire,
rather than mere territorial expansion. The development of the

colonies and the consequent emigration of British settlers was

seen as a possible solution to a dreaded demographic surplus,

which, in view ofthe rapid population growth, seemed impossible
to stem.

The fact that Great Britain was unquestionably the foremost

world power in the nineteenth century did not prevent it from

having less than pacific relations with other nations, principally
due to the threat represented by the expansionist interests of

other great European powers such as France, Rússia and above

ali, Germany. The (relative) entente, which came about as a

result of the Congress of Vienna, âlthough lasting, did not

preclude partial rivalries and bilateral disputes.
Great Britain was, therefore, aware not only of its politicai

strength, but also of the need to protect its own interests. These

circumstances explain, to a large degree, the aggressive policies
of Her Majesty's Government, as well as the negative image

conveyed by the periodicals under study, of a greedy, arrogant
and overbearing nation which, little by little, forced its way
across Africa to the boundaries of the Portuguese presence on

the continent.

Confronted by internai problems
— ministerial instability,

automatic alternation of parties in government, economic crisis,

incompetent educational reforms and republican propaganda
—

Portugal sought to achieve a position equal to the other Euro

pean powers through the development of its colonial empire. The

plan to create a "New Brazil" in Africa, presented by Sá da

Bandeira in the thirties, seemed, at last, to have found the

necessary conditions for its implementation. Portugal aspired to

repeat the once-considerable dividends it had enjoyed through
its presence in the south of the American continent. The first

scheme to be launched would be the attempt to control the Zaire

estuary, and to open a wide strip in Central Africa linking Angola
to Mozambique. Then came the development of plantations and

exploitation ofmines, with the gradual employment of free labour
and the sending of Portuguese emigrants to the regions of

Central Africa, where it was imagined that King Solomon's mines

might be located. It was Andrade Corvo, the Foreign Minister and

also Minister of the Navy and the Overseas Territories in the

government of Fontes Pereira de Melo, who would be responsible
for overseeing Portuguese Foreign Policy from 1871 onwards. His

main priority was to achieve closer relations with Great Britain,
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to ensure peace and promote the development of the overseas

territories.

From the beginning of the eighties, the overseas possessions
became a growing concern, and the myth of a Portuguese Empire
linking the two African coasts would occupy the imaginations of

economists, intellectuals, and private citizens. The "mythical
thesis" is one of the explanations put forward for the growth of

the Portuguese presence in Africa, as the mythology of the

Empire, based on a glorious past revived by Portugal through its

African enterprise, was one of the reasons behind Portugals
African expansion.

8

The year of 1877 was not only a turning point in Anglo-
-Portuguese relations in Africa, but it also marked the beginning
of a an era of great expeditions into the Dark Continent.

Sponsored by the Sociedade de Geografia de Lisboa,9 Roberto

Ivens, Hermenegildo Capelo and Serpa Pinto left Lisbon, in 1877,

for Africa, where they were to remain until 1885. These expedi
tions were given great coverage in the press, and contributed

towards a strengthening of a public opinion which was already
favourable to colonial ideas and scientific expeditions.

This constantly renewed belief in the unlimited capabilities of

Science, justified, in this case, by the success of the African

expeditions, is clearly expressed in the articles in question, in

which the inspiration of the imperial myth of the "white man's

burden" is always present.10 Great Britain and Portugal stood

shoulder to shoulder in this common endeavour, bringing civili

zation to the only part ofthe globe it had still not reached, casting

light where only darkness had formerly prevailed, and protecting

8
On this subject see Maria Teresa Pinto Coelho. Apocalipse e regeneração.

O Ultimatum e a mitologia da pátria na literatura finissecular. Lisboa, Edições

Cosmos, 1996.
9
Founded in 1875, the Sociedade de Geografia de Lisboa was, to a great

extent, part of a wider movement which extended to other European countries,

the aim of which was to foster activities in the área of scientific development, the

civilisation of native peoples, and above ali, the acquisition of a wider and more

profound knowledge ofthe vast overseas territories. The Sociedade
de Geografia

de Lisboa was, therefore, founded at a time when the interests of the great

European powers in Africa were already evident and in which exploratory

expeditions in these territories had become essential to safeguard the presence

of the colonising countries in the African continent.

10
See [Joaquim Basílio] Cerveira [e Sousa] de Albuquerque [e Castro], "As

explorações africanas. Stanley e os novos exploradores" in O Universo illustrado

(Lisboa, 1877-1880), 4.° ano, tomo IV, n.° 26, Junho de 1880, pp. 203-205; and

Alberto de Cervais, "Viagens dos srs. Hermenegildo Capello e Roberto Ivens na

Africa Equatorial. Os exploradores e a exploração" in O Occidente (Lisboa, 1878-

-1915), 3.° ano, vol. III, n.° 54, 15 de Março de 1880, p. 43.
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the native peoples who would soon seek shelter in the new

colonial settlements, whilst ali of this would be achieved through
the hard work, the sacrifice and the generosity of the white

explorers, who would not hesitate for a second to offer up their

lives in the cause of human progress. The myth of the Empire
was thus shared by Portuguese and British alike, at least until

the moment when the interests of the two nations clearly began
to collide.

The year of 1877 also marks the publication of a series of

articles whose tone was already that of indignation towards the

allegedly insulting denunciations made by British explorers,

particularly Verney Lovett Cameron (1844-1894), regarding slave

trafficking which still took place in the Portuguese territories in

the interior of Africa.11

Great Britain, on the other hand, felt obliged to put a stop to

the advance of other colonial powers in Africa, particularly after

the annexation of the Transvaal, and consequently tried to gain
an edge over rival nations such as Germany and Belgium, by

seeking closer relations with Portugal. Andrade Corvo, in his

turn, proceeded with his policy of agreements with the British

Government with the aim of strengthening Portugal's presence in

Africa through negotiation, rather than by force of arms. To this

end, the signing of the Lourenço Marques Treaty, in 1879,12

made a decisive contribution to the creation of an awareness

amongst the Portuguese people concerning the position of Portu

gal in Africa, provoking a wave of nationwide indignation, not

only against Britain, but also against the Portuguese Govern

ment, as would happen later with the Ultimatum.

Against this backdrop, the Transvaal question began to be

viewed from the perspective of Portugal's interests in Africa,

whilst being inspired by a criticai attitude towards the Portu

guese Government and by a not fully-expressed desire that

11
On this matter see our study Diagnoses especulares: imagens da Grã-

-Bretanha na imprensa periódica portuguesa (1865-1890). Dissertação de

doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, 2004, vol. II, pp. 1134-1139.
12

According to this Anglo-Portuguese treaty, Great Britain was authorised

to build a railway from the Bay of Lourenço Marques to the Transvaal. Moreover,

free transit and exemption from customs duties was granted to British goods
coming through the port, and right of passage was granted to British troops in

Portuguese territory under international law, as well as the policing ofMozambican

waters by British vessels. Although, in general terms, the treaty had satisfied

Portugafs aspirations, the concessions made in the agreement led to a move-

ment of protest which was echoed in the national press. On this question, see
our study, op. cit.. vol II, pp. 1141-1142.

J54



Portugal should become an imperial power which could success-

fully confront London's arrogance.

Thus, whilst identifying British imperialism as an example to

be followed, the writers of the articles regretted the victims of

such imperialism
— the Boers —

precisely because the British

annexation of the Transvaal collided with Portugafs imperialist
interests in Africa.

The references made to the Transvaal question in the periodi-
cals under study, focus on three main aspects: firstly, the history
of British domination in South Africa; then, the way in which the

Boers were tricked by British diplomacy; and finally, the rela

tions which were established between them and Great Britain.

As far as the history of British domination in South Africa is

concerned, the writers gave special emphasis to the arrogance

and aggressiveness of Great Britain towards the Boers and the

despotic behaviour of its agents in Africa.

It is common knowledge that at the beginning of the nine

teenth century Britain replaced Holland as the administrating

power in the territories which made up the so-called Cape

Colony. It was from here too, that British forces set out to extend

their domination towards East Africa, with the aim of establish-

ing a link to Egypt and dominating the whole of this strip of

territory. These plans were destined to collide with Portugafs
interests in Africa and, in the final analysis, they would lead to

the Ultimatum of lllh January 1890.

About ten thousand settlers of Dutch origin emigrated to

wards the North to establish themselves in Natal, a region which,

between 1842 and 1845, was to fali under British control. The

Boers then launched their Great Trek in the direction of the

rivers Vaal and Orange, where they founded two small autono-

mous republics: The Transvaal and the Orange Free State.

During this period of Anglo-Boer relations in South Africa, the

articles under study emphasise the historical rights of the Dutch

in Africa —

precisely the same rights Portugal would defend at

the Berlin Conference13 — and provide two very different images

13

Inaugurated on the 15th November 1884, the Conference of Berlin was to

deal with three main questions: the establishment of freedom of trade in the

Zaire basin and estuary; the implementation of freedom of navigation on the

rivers Niger and the Zaire; and the definition ofthe formalities to be fulfilled for

any new claims on the African coast to be considered valid. However. in practice,
the meeting was convened to define the conditions for the future European

dominion of the "Dark Continent". The meeting owed its existence mainly to

Germanys wish to build a colonial empire in Africa, to counterbalance Britains

power. When the meeting ended on 26lh February of the following year, the
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of the nations involved: the Dutch settlers were shown as a

heroic people, unwavering in their struggle, whilst the British

were persecutors and oppressors, and thus justly hated by the

Boers.14 In this sense, the Boers were an example ofwhat Edward

Said would have called "a historical experience of resistance

against empire"
15 whilst the Portuguese article writers appear to

be relating the events in a postcolonial discourse avant la lettre.

The way in which the Boers were tricked by British diplomacy
was told in detail in several articles. Between 1881 and 1882, the

periodical Á volta do mundo published a series of articles, which

according to a footnote, were the outcome of a lecture given to the

Sociedade de Geografia de Lisboa by Augusto de Castilho. How

ever, the published texts were in fact a series of documents on

the Transvaal, very probably collated and translated by Castilho.

Amongst them were the River Sand Convention (minutes of a

meeting in which the British recognised the independence of the

Transvaal in 1852); a royal decree signed by Lord Caernarvon; a

proclamation signed by Sir Theophilus Shepstone, in 1877; a

protest against the annexation of the Transvaal and letters from

Transvaal delegates directed to M. E. Hicks Beach, Secretary of

State for the Colonies (1878), signed by Kruger and Joubert, and

the respective replies from Hicks Beach; and finally, the procla
mation of William Owen Lanyon, who replaced Shepstone as

Governor of the Transvaal, in which Great Britain declared war

on the Boers.16 The sequence in which the documents were

foundations of a new concept of colonial jurisprudence had been established,

which was highly unfavourable for Portugal, as the principie had been approved
of the effective occupation of the territory, which would therefore belong to those

countries which had the means to do it. It was the victory of the notion of

"effective occupation", defended by powers such as Great Britain, against the

principie of "historie rights", defended by Portugal.
14
On this question, see the following articles: Alberto de Cervais, "Transvaal

e Mossamedes" in O Occidente (Lisboa, 1878-1915), 4.° ano, vol. IV, n.° 75, 21

de Janeiro de 1881, p. 22; [?] Marques (tradução de), "Os Boers. Vencedores dos

inglezes" in Ribaltas e gambiarras (Lisboa, 1881), 1." série, n.° 16, 26 de Março
de 1881. p. 122; and Augusto [Vidal] de Castilho [Barreto e Noronha], "A

deputação do Transvaal" in O Occidente (Lisboa, 1878-1915), 7.° ano, vol. VII,

n.° 195, 21 de Maio de 1884, p. 118.
15
See Edward W. Said, "Introduction" in op.cit, p. XII.

16 See Augusto [Vidal] de Castilho [Barreto e Noronha], "A questão do

Transval" in Á volta do mundo (Lisboa, 1880-1883), vol. I, n.° 11, [s.d.] (10 de

Abril de 1881], pp. 176-179; n.° 12, (s.d.] [25 de Abril de 1881], pp. 192-195; n.°

13, [s.d.] |9 de Maio de 1881], pp. 207-211; n.° 14, [s.d.] [25 de Maio de 1881],

pp. 226-227; n.°15, [s.d.] [10 de Junho de 1881], pp. 240-243; n.° 18, [s.d.] [25
de Julho de 1881], pp. 290-291; n.°19, [s.d.] [10 de Agosto de 1881], pp. 306-
-307; n.° 20, [s.d.] [20 de Agosto de 1881], pp. 322-323; n.° 23, [s.d.] [10 de

Setembro de 1881], pp. 370-371; n.° 24, [s.d.] [26 de Outubro de 1881], p. 387;
vol.II, [s/n.°] [n.°l], [s.d.] [1882], pp.18-20; [s/n.°] [n.° 4], [s.d.] [1882], pp. 33-
-36; and [s/n.°] [n.° 6], [s.d.] [1882], pp. 50-52.
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presented would lead readers to conclude, on the one hand, that

the Boers had attempted by diplomatic means to avoid war at ali

costs and had forced Great Britain to recognise their independ-
ence; whilst, on the other hand, the British Government had

delayed its decision for as long as it could, excusing itself with

information it had received from its agents which it believed to be

true, irrespective of evidence to the contrary which Kruger and

Joubert were sending.
In the articles under study, the writers took special delight in

presenting yet another proof of the falsehood and hypocrisy of

the highest-ranking members of Her Majesty's Government. In

this case, everything revolved around the despotic annexation of

the Transvaal carried out in 1877 by the Secretary for Native

Affairs of the British colony of Natal, Sir Theophilus Shepstone,
not long after the first mines of precious metais had been

discovered in the territory.17
In an article published in 1881, under the title "The war in

the Transvaal. The Bóer triumvirate" in the periodical O Occidente,

Augusto Castilho severely criticised the lack of honesty and

scruples with which the despotic representative of the arrogant
and never satisfied Britain behaved in the Transvaal.18

In fact, by taking possession of the Transvaal, the British

Empire was getting closer and closer to Portugal's African terri

tories, and becoming a true threat. It is no surprise therefore that

Portugal had taken the side of the Boers in the war they were

fighting against British domination. Writing with irony, Alberto

de Cervais criticised the arrogance of British imperialism and the

crimes it had committed, whilst supporting those who argued in

their defence exactly the same rights that Portugal evoked to

protect its own African interests.19 It should be noted, however,

that the same writer, in an article on the expeditions of Capelo
and Ivens in Equatorial Africa, published in the same magazine

the previous year,20 commented on the fact that the Portuguese

17
On this question, see Augusto [Vidal] de Castilho [Barreto e Noronha], "A

deputação do Transvaal" in O Occidente (Lisboa, 1878-1915), 7.° ano, vol.VII, n.°

195, 21 de Maio de 1884, p. 118.
18

See Augusto [Vidal] de Castilho [Barreto e Noronha], "A guerra do

Transvaal". O triumvirato Bóer" in O Occidente (Lisboa, 1878-1915), 4.° ano, vol.

IV, n.° 80, 11 de Março de 1881, p. 62 and also, by the same author. "A

campanha do Transvaal" in Ibidem, n.° 92, 11 de Julho de 1881, p. 158.

19
See Alberto de Cervais, "Transvaal e Mossamedes" in O Occidente (Lisboa,

1878-1915), 4.° ano, vol. IV, n.° 75. 21 de Janeiro de 1881, p. 22 and A.L. [?],

"Pelo mundo. Europa" in Á volta do mundo (Lisboa, 1880-1883). vol. I. n.° 11.

[s.d.] [10 de Abril de 1881], p. 180.
20
See Alberto de Cervais, "Africa. O vale do Zambeze" in O Occidente (Lisboa,

1878-1915), 2.° ano, vol. II, n.° 27, 1 de Fevereiro de 1879, p. 19.
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were totally ignorant, not only regarding geography in general,
but concerning the conditions, the characteristics and the situ

ation of the colonies they possessed in Africa. Contrary to Great

Britain which publicised the discoveries of its explorers in every

country which took an interest in Africa, Portugal not only did

not do this at the right time, but also did not even bother to have

the works of the great British African explorers translated into

Portuguese. Great Britain's colonial policy, particularly regard

ing the spread of information about the newly-discovered territo

ries claimed by explorers in the service of the Crown, was

therefore seen as model to be followed by our country.
In view of the situation in the Transvaal, after the annexation

carried out by Great Britain, the Boers who decided to remain in

the territory went to war with the British, whilst other groups

who decided to continue their flight from British dominion,

moved closer towards the Portuguese colonies of the West Coast

and requested authorisation from the Portuguese Government to

settle at Huíla. Thus, the Bóer revolt in the Transvaal coincided

with the arrival of other Boers in the Portuguese colony of

Moçamedes, which explains, to a great extend, the increased

attention devoted to the conflict by the Portuguese periodicals.21
In 1881, the start of the Anglo-Transvaaler conflict, the

articles under study related the events of the war,22 but gave

especial emphasis to the negotiations established between the

settlers of Dutch origin and the Portuguese Government, wasting
no opportunity to severely criticise the attitude of the British,

whilst reiterating the historical rights of the Boers and arguing
that irrespective of the final outcome, Britain would always be an

extremely undesirable presence in that part of Africa.23

To conclude, it can be said that the image of Great Britain as

a dominating and oppressive, or rather the negative image of

British imperialism, was a mirror-image, for, though not always

explicitly, nor in total consciousness ofwhat they were doing, the
writers of the articles ended up by revealing the concerns and

ideais of Portugal in which they lived. Therefore, through the

discourse on the Other, the Self revealed, or rather disclosed

21
See Alberto de Cervais, "Transvaal e Mossamedes" in O Occidente (Lisboa,

1878-1915), 4.° ano, vol. IV, n.° 75, 21 de Janeiro de 1881, p. 22.
22
See Augusto [Vidal) de Castilho [Barreto e Noronha], "A campanha do

Transvaal" in O Occidente (Lisboa, 1878-1915), 4.° ano, vol IV n
°

93 21 de
Julho de 1881, p. 166.

23
See Alberto de Cervais, 'Transvaal e Mossamedes" in O Occidente (Lisboa,

1878-1915), 4.° ano, vol. IV, n.° 75, 21 de Janeiro de 1881, p. 23.
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itself in its very perception of the Other. Or, to put in a different

way, the Other reflected and simultaneously produced an image
of the Self.

In this way the anti-imperialist discourse, was used, un-

doubtedly to criticise a foreign policy undertaken by a power

whose interests collided with those of Portugal; however, allowing
itself to disclose an inferiority complex before the imperial power
of the time and recognising the incapacity of the Portuguese
Government to defend Portugafs African colonies, the article

writers recognised in their heart of hearts that it would only be

by adopting a colonial policy identical to Great Britain, that

Portugal would be able to compete effectively with the other great

European powers regarding the exploitation and dominion in the

"Dark Continent". Thus the Portuguese press, at one and the

same time, criticized and reproduced the imperial ideology of its

time, offering images of intertwined histories and overlapping
territories, as Edward Said would have put it.
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HÉLI CHATELAIN, BISHOP TAYLOR'S MISSION AND THE

PHILAFRICAN LIBERATORS LEAGUE: AMERICAN PIONEER

MISSIONS IN ANGOLA, 1885-1897

David Evans

Africa, 'tis named, that country,
Far away from this bright shore,
Far removed from light and knowledge,
Far remote from Christian lore;

There, for many, many ages,

Ling'ring still in blackest night.
Africa, dark land of hisfry,
Void of light, is void of light

'

In its edition of April lOth 1885, the New York Times de-

scribed William Taylor, the Methodist Episcopal Church's newly

appointed Bishop for Africa, as "a dangerous crank" whose

mission to Angola was aimed "at murderous savages". Fearing
that the many women and children who accompanied Taylor
would die of disease, the editorialist urged American consuls

along the way "to deter the lunatics" before they reached their

final destination. 2

Sadly, as the gravestones of many of the

pioneers show,
3 his concern proved to be well founded, due, in

great part, to the Bishop's lack of planning, his unrelenting belief

1

Excerpt from Alexander P. Camphor, A Hymn of Sympathy and Prayer for

Africa (Tune, "Autumn"). Awarded first prize for an original hymn by those

attending the Conference on Africa and the American Negro, Stewart Seminary,
Gammon, Atlanta in 1895.

2
In the African News, May 1889 p.199, (quoted in Michael Anthony

Samuels, Education in Angola 1874 -1914. A History of Culture Transfer and

Administration New York, Columbia University, 1970 p.70.)
3
See Emílio J. M. de Carvalho, Ouço os passos de milhares: Etapas do

Metodismo em Angola (2nd ed.) Luanda, Igreja Metodista Unida em Angola, 1994

Pp. 51-76
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in "the heavenly born principie" of self-supporting missions and

his recklessness in risking the lives of largely unprepared volun-

teers.
4

Héli Chatelain, a talented linguist
5 who was a member of

Taylors first party of missionaries, survived to tell the tale and

would later launch his own utopian scheme to change the face of

the Continent. The re-encounter of the two pioneers, Taylor and

Chatelain, at the Congress on Africa and the American Negro,

held at Atlanta, in 1895,
6

brought to the fore two visions of

missionary work in Angola, which, although diverging in certain

aspects, shared the recognition that the "redemption" of the

indigenous peoples would depend as much on education and

economic and politicai factors, as on the substitution of tradi-

tional beliefs and practises by the Christian faith. Ironically,

Taylor's missionaries, at once social benefactors and "miniatur-

4
William Taylor (1821-1902) joined the Baltimore Conference of the Meth-

odist Church in 1843. He first spent seven years in San Francisco in a street

ministry to miners and frontiersmen, and became known as "Califórnia Taylor."
He travelled the world as a missionary, preaching in England, Austrália, Ásia

Minor, Syria, Palestine, Egypt, Ceylon, New Zealand, South Africa, índia, Peru,

and Chile. Taylor was elected the Bishop of Africa in 1884, with the support of

those who favoured the Wesleyan/Holiness movement, and was substituted on

his retirement in 1896 by Bishop Joseph Crane Hartzell. Taylor was fond of

quoting the scripture in answer to the critics of self-sufficient missions: "The

Lord Jesus sent His disciplesforth, two and two, on this principie: "without purse.
or scrip, or shoes,

"

and they reported no lack of any needful thing.
"

James Duffy is clear in his condemnation of Taylor's swashbuckling and

irresponsible approach: "In ali ofAngolan history no missionary group sujfered
more than the members ofBishop Taylor's self- supporting missions. To read the

Angolan correspondence of the 1880s and the 1890s in Bishop Taylor's African
News is to realize again how cruel Africa could be to thefoolish and unprepared.
Not ali the missionaries had his stamina (when over seventy, he averaged
eighteen to twenty miles a day travelling through the bush on foot), and the

missionaries and their families died with pathetic monotony, in spite of the

reportedly healthful air ofMalange and PungoAndongo. Self-supporting missions,

though ardently championed by Taylorfor their economic opportunities, werefolly
in Angola

-

as they were along most ofthe coast They made a little money butfew
converts. since the major efforts of the missionaries went into lumber mills and

farms.
"

James Duffy Portuguese Africa Cambridge, Mass. Harvard University Press,

1959. p.125
Michael Samuels, though less incisive, shares the same view: "[...] Led by

William Taylor, a man whose indestructible spirit often led to action without plans
and commitments without the means for bringing satisfaction [...]"

Michael Anthony Samuels Methodist Education in Angola lS97-19J5_Studiâ
no. 22. April-December 1965 p.75

5 Chatelain later made an invaluable contribution to Angolan culture by
publishing the first literary works in the Kimbundu language.

6 Africa and the American Negro. Congress on Africa, held under the

auspices of the Stewart Missionary Foundation for Africa of Gammon Theological

Seminary in connection with the Cotton States and International Fxposition,
December 13-15, 1895. Atlanta, Geórgia.
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ised embodiments of colonial coercion", 7
would be forced, in time,

by his radical strategy and local circumstances, to become

unwilling links in a chain of often dubious commercial activities
which had developed over centuries between the settlers and the

indigenous peoples.

Bishop Taylors plan to create a string of self-supporting
missionary stations deep into the heart of Angola, as a bastion

against the advance of Islam, had been approved by the General
Conference of the Methodist Episcopal Church, which was held
in Philadelphia in May 1884. 8

The Bishop, who had been in-

spired by Livingstone and Stanley's pioneering exploits and by
the recent expedition of Dr. Pogge and Lieut. Wissmann to the

Bashilange,
9
was unquestionably a providential figure at the

Conference. His imposing presence and contagious optimism
had quickly dispelled the prevailing atmosphere of gloom brought
about by the frustrating results so far obtained in the "Dark

Continent", as Taylor, himself, recalled ten years later:

[...] it became manifest that the conference would have

given up the field but for the shame of defeat. The next

thing was to find a man to take the responsibility of that
work, and become at least a respectable scapegoat to

bear away their reproach into the wilderness, and prob

ably die in thejungles ofthe Dark Continent. The confer-

7
The expression is coined by Jean and John L. Comaroff in Of Revelation

and Revolution. Christianity, Colonialism and Consciousness in South Africa.

Chicago. University of Chicago Press 1999. vol. 1 p.191. Quoted in Didier

Péclard. Ethos Missionaire et Esprit du Capitalisme. La Mission Philafricaine en
Angola 1897-1907 in Le Fait Missionaire 1995

8
The Methodists were the most numerous single Protestant denomination

in the United States by the end of the nineteenth century. It is calculated that

there were 6 million members in 1900, when the population of the country had

reached 76 millions. According to a comment attributed to Prés. Theodore

Roosevelt they were
"

the most representative Church in America", at this time.

The Church, which was founded at the Christmas Conference at Lovely Lane

Chapei, Maryland in 1784, split into the Northern and Southern branches in

1844 over the question of slavery. The breach was only full healed in 1939. The

Methodist Episcopal Church was a totally private organisation which depended
entirely on contributions from private members.

See Kenneth Mackenzie. The Robe and the Sword. The Methodist Church

and the Rise of American Imperialism. Washington D.C. Public Affairs Press,

1961. p.5
9

Pogge and Wissmann's report on their traveis in the Kasai and Tanganyika
had been published the same year. SeeWissmann, Hermann von. Unter deutscher

Flagge quer durch Afrika von West nach Ost. Von 1880 bis 1883 ausgefuhrt von
Paul Pogge und Hermann Wissmann. Berlin, Walther & Apolant, 1884. (Wissmann
later became Governor of German East Africa.)

Chatelain and Summers had made a detour on their journey from New York

to Angola to visit the two German explorers in Berlin.
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ence was willing to rísk my life on the venture, and I was

thrust into the breach by more than a two-thirds vote,

without discussion. They said: "We will turn him loose,

and let him do as he likes.
" 10

Although freedom of action in Africa had been gx-anted to ali

Christian missions by the Berlin Act of 1884,
u American mis

sionaries were not specifically included, and Taylor thought it

advisable to secure an audience with Dom Luís, the King of

Portugal, to win his support for his ambitious plan. Writing in

1886, Taylor recalls the King's response:

The King of Portugal... welcomed me, to work under

the flag of Portugal. I asked no favours of him, but was

favoured by his good will in ali subsequent relations with

ojficials of the Angolan Government, from the Governor-

General to the lowest of ali.
12

Taylors audience with the King was a wise precaution, as

Portugal was justifiably suspicious of the ambitions of other

colonial powers concerning its African territories, and an embar-

rassing diplomatic incident involving American missionaries was

still fresh in the memory of the authorities. 13 The first American

10

Self-Supporting Missions in Africa. BishopWilliam Taylor's address to the

Conference on Africa and the American Negro. (See note 6)
"
Berlin Conference ofthe Powers, November 15th 1884 -

February 26th

1885. Attended by Britain, USA and thirteen other powers including Portugal,
France, Germany, and Belgium. The General Act recognised King Leopolds

sovereignty over the Congo and free trade in the basins of the Zaire, Niger and

Zambezi. It advocated the need for improvement in the moral and material

conditions of the natives and repression of the slave and liquor trade. and also

guaranteed religious tolerance and freedom, recognising the need for religious
missions in the development of civilization in Africa. The General Act was not

signed by the USA due to disagreement over the Treaty of Rights to the Zaire

Region.
12
William Taylor. The Flaming Torch in Darkest Africa New York. Eaton and

Mains 1898. p.459 (See Emílio de Carvalho Op. Cit p.28)
13 The first American missionaries in Angola were William W. Bagster and

William H. Sanders, both from missionary families, and Samuel T. Miller, a freed

slave. Sent by the American Board of Commissioners for Foreign Missions they
arrived in Benguela, on November lOth 1880, reaching Bailundo on 28th March

1881. Acting with the acquiescence of the Governor-General, the Governor of

Benguela gave Eduardo Braga, a local trader and rum distiller, a brief to

undermine their efforts. Braga succeeded in convincing chiefEkuikui of Bailundo
that the Americans had come to take away his land, and in May 1884, he issued

an order banning them from his lands, under the threat of violence, later

confiscating their property. The missionaries were forced to flee to the coast on

4* July 1884. Acting under pressure from the Congregationalist leadership and

press. U.S. Secretary of State Frelingshuysen wrote to the Portuguese Govern-
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mission in Angola had been set up in 1881, in the Benguela
region, by the Congregationalist missionaries of the American

Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM), only two

years after George Grenfell and Thomas J. Comber, working for

the English Baptist Missionary Society, had established the first

Protestant missionary station in the north, near the old Congo
capital of Mbanza Kongo or São Salvador.

14
The missionary

scramble for Angola had begun...
On 22nd January 1885, the City ofMontreal left New York

with a group of 29 men and women, including Bishop Tayloris
own son Ross, his daughter -in-law, and 16 children, the young-
est ofwhom was barely six months old.

15
It was the largest group

of missionaries ever to have embarked from either the United

States or Britain and the most costly missionary venture ever to

have been launched in a single year.
16

Amongst the party were

ment demanding protection for American citizens on Portuguese soil and pun-
ishment for those responsible. The Portuguese Ambassador to the United States,
Visconde de Nogueira, replied on November 17th 1884, with a guarantee that a
full investigation would be carried out and that "no sort of violence whatsoever

would go unpunished".
See Fola Soremekum. A History of the American Board Missions in Angola

ISSO- 1940. Unpublished Ph.D. Dissertation. Northwestern University, 1965.
14

Bishop Emílio Carvalho notes that Dutch Calvinists were the first

Protestants to reach Angola, in search of slaves for Brazil c. 1640, but the effects

of their presence had disappeared by the 19c.

In Carvalho Op.cit. quoting L.W. Henderson. O Trabalho Evangélico em

Angola. 1964 unpublished.
The Portuguese authorities were sensitive to the Protestant threat in the

Congo, particularly after the Governor's secretary-general had reported that the

mission had "religious, politicai and commercial designs". Governor-General to

Minister of the Colonies. August 25th 1879 AHU Pasta 1 no. 628.

On the appointment of the new Bishop, José Sebastião Neto, the Minister

gave instructions to counter protestant influence:"[...) It is of major interest for

Portugal to combat thatforeign influence immediately. and by ali ways. and above

ali by means ofworthy and intelligent missionaries who well understand the aim

of their mission. as much patriotíc as religious. gaining the dedication ofthe Congo

King and people by way ofjrequent visits to various places ofthat kingdom. and

of some presents which the Governor General of the province places at the

disposition of said missionaries at your request."
Minister to Bishop. Confidential. July 28th 1880. AHA 7-5/2-2. quoted in

Samuels, Op.cit. p.57
15
Herbert Withey A Life for Angola. Unpublished MS. p. 15 Quoted by

Carvalho Op.cit
The Gospel in Ali Lands gives slightly different figures: "[...] William Taylor,

an American who sailed from New York on January 22, 1885. with fifty-two

missionaries bound for Loanda. Angola. There the Governor gave Taylor
land on

which to build five mission stations. including those at Loanda. Dondo and

Luluaburg. AU ofBishop Taylors missions were self-supporting
". In Gospel in AU

Lands 1888. no. 218.
16
It cost $63,000! See Wade C. Barclay.TJafi Methodist Episcopal Church:

Widening Horizons 1845-95 III New York, 1957. p. 929
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Amanda Smith,
17
a famous black evangelist, who would stay in

Monrovia to reinforce the long established missionary presence

in Libéria, and Herbert Withey, a twelve-year old child, who, on

reaching adulthood, would play an important role as a translator

of religious texts into Angola's native languages. 18. Most were

laymen, many were relatively uneducated. Upon disembarking in

the new territory, each member of the party would be responsible
for discovering the best means of subsistence for himself and his

family, depending on local conditions, which might mean teach-

ing, exercising a craft or trade or working the land. Taylor had

seen this strategy, "the Pauline plan for establishing Christian-

ity", produce good results in índia, China, and South America,

where he had spent many years of his missionary career, but

Africa proved to be a vastly different proposition, and his volun-

teers were to squander their time and energy and jeopardise their

health in eking out meagre livelihoods, despite the initial gener-

osity and goodwill of the Portuguese colonists and authorities.

Taylor was fond of saying: "God plants missions as He does trees,

and allows them to develop under the action of the climate, and

in the midst of storms."19The Bishop would not have to wait long,
the storm clouds were already gathering on the horizon.

The first two members of the Taylor Mission to set foot in

Angola were Héli Chatelain, a Swiss-American linguist, who was

to offer a significant contribution to Angolan culture, and Dr.

William Summers, an English medicai missionary, whose valu

able philanthropic work would be cut short by his premature
demise in tragic circumstances. They had met at classes given by
Dr. George O. Dowkontt, a former Royal Navy officer, who had

founded the non-denominational New York Medicai Mission four

years before.
20

Brought up in the small town ofMorat, Chatelain

17
Amanda Smith (1837-1915) was the daughter of a slave who had

purchased freedom for himself and his wife. Although she was not ordained or

financially supported by the American Methodist Episcopal Church or any other

organization, in 1878 she became the first black woman to work as an interna-

tional evangelist. She served for twelve years in England, Ireland, Scotland,

índia, and several African countries, including Libéria.
18
Herbert CookmanWithey (1873-1937) travelled with his parents, Amos E.

and Irene Withey, to the interior of Angola with the Taylor mission in 1885.

Withey learned the native languages and translated Pilgrims Progress, the

Catechism, the Discipline, the Psalms, and the New Testament into Kimbundu.

At the time of his death he was working on a new translation of the New

Testament. His three sisters, Mary Estella, Florence and Lotti ali died in Angola
at a tender age.

19
William Taylor. Ten Years of Self-Supporting Missions in índia New York,

Philips and Hunt 1882. p.449
-°

George Dowkontt was the founder of the non-denominational Interna

tional Medicai Missionary Society in New York, and later founded the Good
Samaritan Hospital in NYC.

168



had taken advantage of the long periods of illness he had

suffered in his adolescence to acquire a wide knowledge of

languages.
21

In addition to German, French and Italian and

Romansch vernacular, which were spoken in Switzerland, he had

learned Latin at school, picked up English from a sister, and had

taught himself Greek and Hebrew to be able to read the original
versions of the Bible. It was precisely Chatelains skill as a

linguist that led Taylor to invite him as a member of the mission,

with the aim of learning Portuguese and the native languages,
and teaching them to his fellow missionaries. William Summers,

who was a few years older than Chatelain, was a former circus

acrobat who, having discovered his religious vocation in late

adolescence, had joined the Salvation Army and emigrated to the

United States, where he attended the Pennington Theological

Seminary and the three-year course at Dowkontfs medicai school.

It was Summers who had introduced his friend Chatelain to

Bishop Taylor, who quickly recognised that he would be an asset

to the Mission.

Soon after his arrival in New York on lsl September 1883,

Chatelain had enrolled at the German-American seminary at

Bloomfield College, to attend a three-year course in Theology.

Shortly afterwards, he began to work as a volunteer evangelist
with Italian immigrant workers in Newark, just as he had done

previously at Bienne, in Switzerland. In the vacation he attended

classes with Dowkontt to acquire basic medicai skills, which he

felt would be essential if he were to fulfil his ambition to become

a missionary. Chatelain, who was in his early twenties, had been

inspired by the exploits of Livingstone and Stanley and had

originally intended to work in Madagáscar, but the occupation of

the island by a French expeditionary force had put paid to his

plans. Alida Chatelain, his sister, was the first to hear his good

news:

Today at last, a great day! A letter from the Bishop

telling me to depart tomorrow with Summers for England,

adding that he willjoin us in London to take us with him

to Loanda, Angola. Dont be frightened by the idea of

Africa. The climate in Loanda is as good as it is here in

America, and I have only signed on for Loanda. Let us

21
Chatelain was lame and had poor eyesight. In his youth he could only

walk with two sticks and although he improved slightly, he always had to walk

with the aid of a walking stick.
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thank God who has shown me the way beyond everything

I had dared to hope for!22

On 25,h February 1885 the two-man advanced party of the

Taylor Mission sighted Luanda from the deck of the Elder Demp-
ster steamer Gaboon. Chatelain's first reaction was close to

rapture:

Loanda at last, my Loanda rises from the waters,

bigger and wealthier than I had dared to expect. We have

laid anchor at the harbour entrance, between the point of
Loanda Island and Penedo Fort, and I amfilled with joy

by the marvellous sunset.
23

Summers and Chatelain were greeted on their arrival in

Luanda by Robert Newton, the British and United States cônsul

and owner of the town's largest import-export business, Newton,

Carnegie and Co., or the Casa Inglesa, as it was better known.

Chatelain immediately set about making the necessary contacts

to pave the way for the arrival of the main party. His first visits

were to a former priest, Father António Castanheira Nunes, who

had been in Angola for twenty-five years and made his living as

a teacher,
24 and to the Director of the Dona Maria Pia Hospital,

which he considered, "the finest [he] had ever seen. Everything
was vast new and comfortable.

"

Castanheira Nunes became one

of Chatelain's closest allies, whilst Newton's help was to prove

crucial in the first weeks after their arrival.

The two missionaries then went to pay their respects to the

Bishop of Luanda's secretary, as the Bishop himselfwas absent,
and to present a letter of introduction from Taylor to Governor -

22
Héli Chatelain Letter to his sister Alida. 12th October 1884. In Alida

Chatelain, Amy Roch. Héli Chatelain. L'Ami dAngola. Fondateur de la Mission

philafricaine. D'après sa correspondance. Lausanne, Secretariat de la Mission

Philafricaine, 19 18. p. 37
23
Idem, ibidem. 4th March 1885 p.65. This was Chatelains first visit

In his book, Bishop Emílio Carvalho misinterprets Alida ChatelaúYs tran-

script and suggests that Héli Chatelain had been in Luanda before, "perhaps on
some scientific mission. See Carvalho.Op.cit. p.45.

24
António Castanheira Nunes taught at the Escola Principal in Luanda. He

published a school reader entitled Mestre de Leitura Portuguesa, and gave five

hundred copies to the Angolan government for distribution in 1881. In 1883,
Governor General Ferreira do Amaral described him as "eminently liberal", and

consequently in frequent disagreement with orthodox church leaders.

Letter from Governor General to Minister of the Colonies. November 20,h

1883. AHU Pasta 3 no. 771
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General Ferreira do Amaral. 25

They rented a spacious, well-

appointed house to accommodate the main party of missionaries

who were expected within the next few weeks
26
and Summers

departed for the interior to survey possible sites for mission

stations. Bishop Taylor, who was expected to arrive from Monrovia
on the 23rd March, arrived a week earlier, with seventeen men, six
women, children of ali ages and forty tons of luggage, including
ten harmoniums and a considerable amount of trade cloth.

Drawing upon his far from inconsiderable influence, Cônsul

Newton managed to extract the goods from the customs, but was

appalled by the idea that women and children were accompany-

ing an African mission and predicted their certain death. Chatelain
also feared the worst:

Naturally I don't agree myself with this risky attempt
to bring out so many ladies and children ali at once to

launch into the heart of Africa. It also goes against Dr
Summers' plan. But in spite of ali this, our people have

some chance of succeeding given their moral fibre. Not ali

of them have much schooling, but they are cdl practical,
keen and studious. 21

On the first Sunday, 22nd March 1885, running slipshod over

the usual formalities, Bishop Taylor inducted ali the members of

the party, with the exception of the two Quakers, into the

Methodist Episcopal Church 28. That same afternoon the first

25
In a letter to Richard Grant of the Transit and Building Fund which

provided the financial backing to launch the Angolan Mission, Bishop Taylor
jubilantly reported that: [The Governor] fully agreed with our plans and will give
us whatever help we require in Angola, particularly as he too wishes us to set up
missions in Loanda, Ambriz. Ambrizete, Moçamedes and Malange, which are the

points of departure for the caravans to the interior (...) 13lh March 1885. Quoted
in Emílio Carvalho Op. cit p.52

26
The house had twenty rooms and was situated on top of a hill overlooking

the town.
27
Chatelain, Roch. Op.cit p.67

28

Quoting Barclay, Bishop Emílio de Carvalho gives the following list for the
two groups of MEC missionaries who arrived in Angola in 1885-6. See Wade

C.Barclay. History of Methodist Missions- the Methodist Episcopal Church

1854-1939. Vol III 1845-1895 New York, Board of Missions of the Methodist

Church 1957.

William H. Summers, doctor

Clarence Davenport and Mary Myers Davenport, doctor

Mr. Joseph Wilkes, Mrs. Wilkes and Agnes Wilkes, their daughter.
Amos and Mrs. Irene F. Withey and their children Mary Estella, Herbert,

Florence and Lotti

Charles A. Ratcliffe
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service was held, which was attended by Newton and his staff.

Chatelain was already suffering from a fever, which would plague

him for the rest of his life. He was quickly acquiring a working

knowledge of Portuguese, which he had begun learning on the

voyage to Luanda, and began teaching one of Newton's assist-

ants, a Mr. Chappell, who brought him some old books including

a Bible in Sechuana, which Livingstone had left on his stay in

Luanda in 1854.
29

Writing on 12th May, still weak from fever and

dysentery, Chatelain relates that Summers had returned to

Luanda from Malange with good news regarding the possibility of

setting up stations, and that he would be seeking an interview

with the Governor to obtain land for the pioneer missionaries to

farm.

Reporting that same day to the Minister of the Colonies,

Governor -General Ferreira do Amaral described the group as an

"inoffensive phenomenon" and "fanatics with an exaggerated

religious spirit"30. He added that the members of the party were

"miserable and impoverished in appearance" whilst, "their pov

erty obliged them to the most extraordinary sacrifices..." Moreo-

ver, "they ali lived in the same house, ate like the natives... and

consumed neither meat nor alcohol... But what he found truly

Charles Murray McLean and Mrs Mc Lean

Samuel J. Mead and Mrs Ardella Mead and their niece Alberta (Bertha)

Mead

William D. Mead, Mrs. Minnie Mead and their six children

William P. Dodson

Charles W. Gordon

Heli Chatelain

Andrew S. Myers and Mrs. Myers
Karl Rudolph
Miss Effie Brannen (Dodson's first wife)
Brother Smith and his wife

J.H. Cooper and Mrs Cooper
William S. Miller

Miss Hartly
Miss Cliff

Ross Taylor, Bishop Taylor's son, and his family were also part of the

original party but soon changed their minds and decided to return to the United

States, much to the Bishop's chagrin.

Bishop Carvalho later mentions a Levin Johnson (Op. cit p.59) who travelled

to meet the pioneer party at Nhangue-a-Pepe with Charles Gordon and the

Meads. Johnson and Gordon launched the station at Malange.
29
The book was actually the Pentateuch, [the first five books of the Old

Testament] one of the four books that Livingstone had carried with him on his

journey. It was signed by him and dated 2nd November 1852. See Chatelain and

Roch Op.cit p.68
30
Letter from Governor General to Minister of Colonies. 12Ul May 1885. AHU

Pasta 5 No 355.

In Michael Anthony Samuels. Education in Angola 1878-1914 A Historv of

Culture Transfer and Administration New York. Columbia University, 1970 p.71
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appalling was that they "were ali dying ofhunger and fever... and

sacrificed the health and lives of their children to their religious

fantasy."
3l

The Governor was sufficiently convinced of their

credibility, however, to offer land to Bishop Taylor, albeit as a

private person, rather than as the leader of the Mission, due to

the privileged status of Roman Catholicism as the official religion
of the State. Initially, the Portuguese authorities treated the

members of the Taylor Mission with a generous degree of toler-

ance and goodwill, but gradually came to regard them as eccen-

tric and misguided, and at worst, suicidai.

The first group of Methodist missionaries to leave for the

interior departed from Luanda by river, on 20th May 1885, whilst

most of the women and children stayed behind with those who

were down with malária. Chatelain's letters at this time convey

something of the disillusionment that had already come to affect

certain members of the party:

Death and desertion have entered our camp. When the

torrential rains began to fali, illnesses began to appear,

and during the months ofMarch and April the death rate

doubled in almost the whole of the town. Our people,
overburdened with work and imprudent, were forced, one

after the other, to take to bed. Soon the healthy could do

nothing but take core of the sick. (...) Amongst our com-

panions, many believe that the child of God cannot fali ill

and if this does happen, to take medicine is to lackfaith.

Under the burden of illness, however, one after another

accepted the doctor's core, except three who have re-

turned to America, avowing that they cannot live in this

climate. Charlie Miller, the benjamin of the expedition, an

excellent boy, suffered cruelly for weeks on end. At last

when he agreed to see the doctor, it was too late! The poor

boy passed away ín the Peace of the Lord on 7th May.
32

In the meanwhile, Bishop Taylor had planned for those who

remained in Luanda to reunite with the pioneer party at Nhangue-

a-Pepe,
33 the first site he had chosen for a mission station, which

was 70 kilometres from Dondo, then Angola's second city and the

head of steamboat navigation on the River Kwanza. Due to the

31

Angolana II. Documentação Angolana Pp.629-30. In Carvalho Op.Cit p.56

32
Chatelain and Roch Op.cit p. 70. Charlie Miller is not included in Bishop

Carvalho's list of pioneers.
33

Now Nhangua-ia-pepe.
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insistence of a group of local dignitaries who were waiting to meet

the missionary party at Dondo, it was there that the first Meth

odist mission in Angola was established. The Davenports and

Charles McLean were chosen to launch the mission station, and

they decided to open a day school for fee-paying pupils and a free

night school, with accommodation for boarders. McLean also

intended to set up a printing house and Bishop Taylor quickly

acquired 250 acres of land for the whole scheme.

Well aware of the authorities' sensitivity to the language

question, Taylor had written to Ferreira do Amaral on 4th July

1885, suggesting the use of João de Deus' Cartilha Maternal as

a vehicle for the teaching of Portuguese. The Minister of the

Colonies, Pinheiro Chagas, was soon writing to the Governor,

commenting ironically that the attention of the Catholic Head of

Missions should be drawn to the fact that, "foreigners were

teaching Portuguese to our blacks, whilst there is great difficulty

in getting Portuguese priests to serve as missionaries in An

gola".
34 He added that he was not going to violently expel

missionaries who, despite not being Catholics, were a civilizing

force, but the last thing he wanted was for the authorities to find

themselves forced to hand out the Cartilha Maternal to Methodist

missionaries so that
"

our blacks can learn Portuguese.
" 35

In August 1885, after leaving the Davenports at Dondo, "the

furnace of Angola", Bishop Taylor, accompanied by Charles

McLean, trekked along the narrow, stony trail over hilly country
to Nhangue-a-Pepe to join the other members of the party, who

had already begun to set up a mission station. Ferreira do

Amaral had decided to help Taylor to acquire land, as he saw the

mission as a unique opportunity to colonize the banks of the

Kwanza, "where only an excess of religious ideas can retain white

people."36 Set in a fertile valley with an excellent climate, the

mission station, and its farm, which was founded on 31st August
1885, was gradually transformed into a place "to receive the

missionaries who were arriving in Angola for the first time, to

facilitate acclimatisation"
31
A trading post and a leather-tanning

34
But on 17th July 1885, Pinheiro Chagas did agree to supply the primers,

which apparently were not popular in Angola. There is no evidence that they
reached the Mission however.

Memorandum AHA Pasta 5 no 571. (In Samuels Op.Cit p.35. also quoted in

Carvalho Op.Cit p.60)
35

Angolana II. p.761
36

Angolana II p.761 (In Carvalho Op.cit p.64)
37

Barclay Op.cit p. 909
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workshop were also established and Karl Rudolph, one of the

pioneer party, was to write three years later: "with a Mc Cormack

plough and two yokes of oxen, I work half an acre of good land,

first thing each morning on every working day[...]"
3S

Joseph
Wilkes and his family set out from Nhangue-a-Pepe for the third

site, Pungo Andongo, about 65 kilometres further on, and settled

there as resident missionaries. They too, set up a school and

trading post, and celebrated the first service on 13th September.

Despite his initial enthusiasm, Wilkes did not have much suc-

cess and later complained that he was being "forced to repair

whiskey distilleries, rigged scales and billiard tables" to make a

living. In 1889, the Wilkes family was replaced by the sénior

missionaries Amos Withey and Charles Gordon.
39

Following Summers' original plan, Taylor, accompanied by
Samuel Mead, his wife Ardella, and their thirteen year-old niece

Bertha, continued on foot for another 100 kms. into the interior,

arriving at Malange on 10th September, where they were met by
Levin Johnson and Charles Gordon. Once again the Portuguese

colonists proved to be helpful and hospitable, and at Malange it

was José de Freitas, the manager of the trading firm of Sousa

Lara Lda., who made sure the missionaries were comfortably

quartered and equipped. The Bishop acquired the finest house in

the town for the Mission "for just a thousand francs [200 US

dollars] [...] with gardens, and hutsfor the blacks"40 and on 14th

September the Methodist Episcopal Church was formally inau-

gurated at Malange. Taylor appointed Levin Johnson as the first

minister of the Church, and William Summers as missionary

doctor with responsibility for the whole region. The Mead family

planned to set up two schools, one for boys and one for girls, and

a farm to provide training to young people in agriculture and

crafts. The plan was clearly inspired by Tayloris belief that

education should be for the "head, hand and heart simultane-

ously", and that to ensure the native leadership required in

Africa any plan of missionary work that did not teach "the

industries essential to that end" was too narrow:

Brain culture and religious teaching are essential to

the elevation of the barbarous heathen to the plane of

Christian civilization, but without hand culture it will be

Carvalho. Op.cit p.64
Idem, ibidem p.69.
Chatelain, Roch Op.cit.p.81
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an arid plane on which they must starve or beg for
subsistence.

41

At the first District Conference of the Methodist Episcopal
Church of Angola, which was celebrated on 23rd September 1885

at Nhangue-a-Pepe, the atmosphere was one of optimism and

jubilance, despite the obstacles that had already begun to appear

in the Missions path. Bishop William Taylor departed for Europe
on 2nd October, firm in the belief that the flaming torch he had

planted in Angolan soil would continue to burn unquenched.
Héli Chatelain, who had stayed behind in Luanda, wrote to

his sister on 12lh August 1885, describing the festive atmosphere
of the town, which was celebrating the arrival of the explorers

Capello and Ivens, who had recently returned from their cross-

continental expedition:

Yesterday I followed the procession from the píer to

theMisericórdia Church, at the top ofthe town, where a Te

Deum was sung and then on to the Governor 's Palace,

where the travellers were given a last ovation. It was a

remarkable sight: several thousand blacks and mulattos,

with native drums and rifles, making an awful din, ac-

claiming the heroes of the day.
42

To Chatelain's surprise and delight, his friend William Sum

mers had walked into the lecture given by Capello and Ivens.

Summers had travelled the 1250 km from Duque de Braganza
(Kalandula), via Golungo Alto, through the swamplands along the
River Bengo, on foot in only six weeks, with just fifteen dollars in

his pocket. The doctors arrival proved to be a fortunate coinci-

dence because, shortly afterwards, to add to his other tribula-

tions, Chatelain suffered a stroke, closely followed by an epileptic
fit. Remarkably, for a man with so many chronic ailments, he

made a full recovery.

Summers was soon to depart again for the interior stations

with most of the remaining missionaries, leaving Chatelain and

an English member of the party, Charles Ratcliffe, to take care of

the Mission's affairs in Luanda. The two missionaries began to

41
William Taylor. The Flaming Torch etc. p.323. Probably inspired by

Pestalozzi's thinking.
42
Letter from Chatelain to his sister Alida, 12lh August 1885, Chatelain,

Roch Op.cit p.78
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teach the children of the wealthier families of the capital and to

take advantage of their generous hospitality:

[...] I have Portuguese friends here who are so chari-
table that whatever my slightest wish may be, it is

satisfied as soon as I express it. Hospitality is very open
handed in Luanda. Ratcliffe and I take our meais with the

families to whom we give lessons. From the material

viewpoint we live better than we could ever have ex

pected. [...] My colleague has also seen his classes grow
so that we are earning more than enough to cover the

station's expenses.
43

Chatelain was making good progress with his Portuguese
and taking a growing interest in Portuguese literature, and in

October he accepted an invitation to write a commentary on news

from abroad in the Luanda weekly paper O Mercantil, 44
He was

also taking every opportunity to learn Kimbundu, which, as a

virtually unwritten language could only be picked up from the

natives themselves. 45
It must have seemed at this time that the

Mission's future was secure, but in a letter to his sister dated 10lh

December, Chatelain wrote with dismay that Levin Johnson had

arrived on foot from Malange with the money his family had sent
for his fare home. Johnson confessed that he had been mistaken

43
Letter from Chatelain to his sister, 3rd September 1885. Idem, Ibidem, Pp

79-80.

David Birmingham, who has access to Chatelains correspondence in

Switzerland, relates, however, that Chatelain and his fellow missionaries even-

tually became a burden on the local community:
"Chatelain himself noted in his copious diaries ali the houses where he was

able to obtain free lunches and dinners from merchants who enjoyed his

cultured company. An expedition of forty expatriates which the Methodist

Church in America had refused to endorse or finance was a much greater burden
on the host colony than a single rather charming young Swiss bachelor. Very
soon the merchants rescinded their welcome and Newton & Co refused to grant
the Taylor mission any further credit to sustain even the very spartan life-style
of the evangelists."

David Birmingham Merchants and Missionaries in Angola. Lusotopie Febru

ary 1998 Pp. 345-355
44

Chatelain, Roch Op, cit p.80. Chatelain began writing in O Mercantil on

8* September 1885.
45
A phrase book, published by Jesuits in 1642 and consisting ofa series of

dialogues between a priest and his native disciple, in Portuguese on one page
and Kimbundu on the other, is held at the British Museum.

Francisco Pacconio.Gentio de Angola sufficientemente instruído nos

mvsterios de nossa sancta Fe". Obra posthuma composta pello Padre F. Pacconio

... redusida a methodo mais breue ... pello padre A. de Couto. Angolese &

Port.Domingos Lopes Rosa: Lisboa, 1642.

177



about his African vocation from the outset and explained that in

the interior the fee-paying schools were having a hard time

surviving. The school in Luanda, however, was thriving, but at

the time there were still only seven regular pupils, with another

three promised. In March, the two missionaries moved to the

former residence of the British cônsul, which had a fine view of

the town and being nearer the centre, was better situated for a

school.

Bishop Taylor, who had returned after spending several

weeks with the missions he supervised in Libéria, was finalising

plans to build a boat to sail up the Congo for his expedition to the

Bashilange. Chatelain had reservations about the Bishop's ambi-

tious scheme, but he was keen to join the party, feeling sure that

his knowledge could be of use and that Ratcliffe could now

manage alone. But on 9th May 1886 he wrote to his sister telling
her she need not worry as the Bishop had decided that only the

strongest and fittest would be able to withstand the hardship and

fatigue which awaited the expedition, and he was counting on

Chatelain to provide the Mission with a Kimbundu grammar and

vocabulary before leaving Angola. Chatelain confessed he was

apprehensive about the two expeditions:

[...] I am curious to know which ofthe two, Summers

by land, or the Bishop by water, will arrive first. [...] He

[Summers] has departed without receiving a penny from
the expedition [...] His journey does not present

unsurmountable dijficulties, as he is accompanying

Germano, Pogge and Wissmann's guide, who knew the

route. I do not share ali the fears Summers harbours

regarding the Bishop's expedition. But, as it has been

planned, the scheme does seem more hazardous.
46

In the same letter Chatelain mentioned the celebrations on

the return to Luanda of Robert Newton and his wife, the arrival

of Governor Guilherme Brito Capello, the explorer's brother, and

his personal jubilation on the arrival of a group of British

engineers to launch works on the Luanda-Ambaca railway. The

Mission was soon to celebrate its own good news- the arrival of

the Núbia on 29th May with a new group of volunteers to reinforce

46
Chatelain, Roch, Op.cit.p.87 Bishop Taylor was apparently persuaded by

de Brazza to turn his attention to the Congo and gave up the expedition, and
Summers, too...
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the outlying stations, bringing with them Chatelain's missionary
chest containing gifts sent by twenty-five of his friends and

admirers. In August Chatelain finally received a letter from

Summers, written from beyond Malange and addressed to "his

other self. The letter, which had been started in March, ended

abruptly in July, as Summers' expedition, travelling under the

Portuguese flag, prepared to disappear into the wilderness of the

vast interior. Now virtually a freelance missionary, he was setting
out with his guide Germano and his party of bearers for

Luluabourg in the Kasai, almost two thousand kilometres to the

Northeast of Malange, where he had planned to meet Bishop

Taylor. He summed up his feelings of apprehension in a single
ominous phrase "I am going in, I may come out, I may go up."47

By this time, news of untimely death, particularly amongst
the women missionaries, had begun to arrive with tragic regular

-

ity. At the end of August, Cooper, one of the recent arrivals,

arrived from Dondo, carrying his newborn child. His wife had

died of fever on 18lh August, only two weeks after giving birth,

and on her deathbed she had begged her husband to take the

child back to England and entrust it to her mother's care. On 13lh

November Chatelain wrote, without comment: "Dr Smith has lost

his wife. On route to America, he passed through with his four

children." In the same letter, however, there was good news.

Ratcliffe, who had gone home to find a wife, was planning to

return to Africa at the beginning of December with a group of ten

American missionaries, most of whom were women, and in-

tended to bring a prefabricated iron bungalow, which was to

become the new headquarters ofthe Mission in Luanda. Chatelain

had already become an accepted figure in the culturally-starved

Luandan society and he mentions in the letter that his friend
and

pupil Urbano de Castro, who was both chief of police and a

teacher at the Principal School, had fallen ill and had asked him

to take over his classes until he recovered.

Ratcliffe arrived on the Ambriz on 30th November, accompa-

nying the group of American missionaries, which included "the

four ladies destined for Angola, ali in good health". as Chatelain

candidly remarked. Ratcliffe had become engaged to a Miss

Fannie Cummings on the voyage, and they were married in

Luanda on 2nd January. Later that year she opened
a girls' school

in Luanda with a newly arrived missionary teacher, Susan J.

Harvey, but she and her husband were to stay for only a few

See Chatelain, Roch Op.cit p.92.
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months more before returning to the United States.
48 Chatelain

had been asked to inspect the outlying schools and assess the

feasibility of setting up new ones, and on lst January 1887 he set

out for Dondo, where he was welcomed by the local administrator

and the missionaries Davenport and Myer. Delighted by the

change of atmosphere and scenery, Chatelain, whose health and

appetite had never been better, spent his time teaching his

colleagues Portuguese and even helped Myers to saw planks,
which was one of the station's main sources of income. On 6th

February a telegram arrived from Luanda with the welcome news

that three new missionaries would be arriving the following day
to set up a school at Malange, and Chatelain was to accompany

them. One of the missionaries, Robert Shields, was destined to

make a lifetime's contribution to the establishment of the Meth

odist Church in Angola.
49

On arriving at Nhangue, Chatelain visited William Dodson,

who was sick in bed, at his farm, half an hour away from the

mission station. The Sunday service for the natives impressed

upon him the importance of Kimbundu, and the following day he

worked with Dodson to advance their knowledge of the native

48

Capelo and Ivens commented favourably on the Methodist presence in

Luanda:

"[...] There is an American Mission belonging to the Methodist Episcopal
Church of North America, maintained by an association called the Transit and

Building Fund Society of Bishop William Taylor's Self Supporting Missions. The

staff consists of two men and two women. There are affiliated stations at Dondo.

Nhangue-a-Pepe. Pungo Andongo and inMalange. I have no information about the

staffing there. At each the missionary is responsiblefor his own keeping, either by
teaching or performing a trade. Some have physicians diplomas, and where there
is no official alternative, they exercise their profession to the great satisfaction of
the inhabitants. Teaching is in Portuguese, but they also teach French, English
and German.

"

Capello e Ivens De Angola à Contra-Costa Lisboa, Imprensa Nacional. 1886
Vol. I p.63

Chatelain had organised the teaching in Luanda, but on his departure
Ratcliffe and Mc Lean continued the work until McLeans transfer to Dondo in

1887 and Ratcliffe's return to America. William Dodson then took over evange-
listic work in the capital.

49
Robert Shields arrived in Angola from Ireland in 1888, at the age of 21.

Three years later he married Bertha Meads, who was 17, at Malange, but she was

only to survive for another six weeks before dying of malária. He later married

a childhood sweetheart Lizzie Whiteside, who came out especially from Ireland.

They had a child, John Wesley, but she too, was to fali victim to malária at

Dondo, after four years of marriage. The child was cared for by a newly arrived

missionary teacher, Louise von Raven who later became Shiekts third wife. They
were to have five children, but Louise later decided to leave Angola with her

children, two of whom were to return to Angola as missionaries. Robert Shield
died in London in 1936 at the age of 69 after working for the Methodist Church
in Angola for over forty years.
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language. Setting off for Pungo Andongo on the 16th February,
the party arrived the following day at Wilkes' house and trading
post. Chatelain was shocked to find that he was pale and

emaciated, as was his wife, who was "very ill". Fortunately, "Miss

Brauen" [sic], one of the recent arrivals, was there to help in

taking care ofthe station and the Wilkes' daughter Aggie.
50
When

the party arrived at Malange on 25th February, Chatelain was

relieved to find that unlike the other stations, the missionaries

were ali in good health. He was to spend six months there,

teaching Portuguese, and learning Kimbundu with the help of a

young native shoemaker called Jeremias. After only a month at

Malange he already had a list of six hundred words and he was

soon writing of his first attempts to teach the natives how to read

in their own language:

I have made, on apiece ofcloth, thefirst two táblesfor

my methodfor reading in Kimbundo, a copy ofthat ofJoão
de Deus, for Portuguese. 1 paínt the words and phrases,

carefully graduated [in terms of difficulty], then I hang the

kind of banner on the wall. I am surprised to see how

quickly the boys learn in practice. Unfortunately , they do

not yet understand the advantage of knowing how to read

their own language.
51

There were other encouraging developments. Robert Stewart,

the Lisbon agent of the British and Foreign Bible Society had sent

a parcel of Biblical tracts to the Mission, and Chatelain began to

pay a small commission to a locally recruited mulatto salesman

for every tract he managed to sell. Eight pupils were attending
"the school for whites", whilst at "the school for blacks", which

was free of charge, there were apparently too many pupils to

handle, but occasionally they still asked the missionaries how

much they paid for pupils to attend the classes...

Acting as interpreter for Reid, the missionary doctor, Chatelain

took advantage of medicai visits to the local tribes to expand his

knowledge of the language, culture and customs of the region.

After seven months at the station, he had made a list of three

thousand words in Kimbundu and a "good number of proverbs,

50
Chatelain, Roch. Op.cit pl05. Presumably Chatelain was referring in his

letter to Hannah "Effie" Brannen, the first wife of William Dodson, who died at

Pungo Andongo, at the age of 26, on 21st January 1889.
51
Idem, ibidem p.110
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riddles and legends", but one of his last letters from Malange
reveals that his view of his work was changing:

On reading the life ofLivingstone, Ifind consolation in

the resemblance of circumstances and feelings between

him and Summers, and myself. too. The bravest of the

brave always had a certain aversion, which he could not

hide, for any kind of sect, for any form of clerícalism and

loud discourse. Both Science and religion were sacred to

him and mutually useful. Given the nature of things in our

world, he was accused of placing the explorer before the

missionary, of being too worldly and leaning towards

rationalism and socialism. I am happy to find that in my

work on the native language, I am fulfilling one of the

wishes of this true martyr. His posthumous approval is of

great value to me.
52

In a letter to his family, written from Dondo and dated 8th

October 1887, Chatelain mentions the crushing news of Dr. Mary

Davenport' s death on 18th July, at the age of 28, after being ill

for only ten hours. Over the next five years seven more of the

women and children died, in some cases only weeks after arriv

ing. Dysentery, malária, poor nourishment, and often the refusal

to accept any form of medication continued to take their inexo-

rable toll. For Taylors missionaries, tragedy had become an

everyday fact of life...

In the same letter Chatelain tells of the differences which had

finally come between the Bishop and himself, and announced his

decision to return to Europe to publish the results of his re

search:

"I feel that my life is short and my time precious and

I cannot spend my best years, for much longer, earning a

meagre incomefor the station I am attached to. [...] As for
the Bishop, I doubt that, amongst the thousands of his

admirers, there are many who share the filial attachment,

measured admiration and true loyalty I have for him. But

perhaps we are too much alike in independence of charac

ter and points of view to be able to work together in our

respective positions, given the abysm which separates us

in education and personal tostes. I see clearly that I

52
Idem, ibidem, p. 119
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cannot, without great sacrifice, be an active member of

any denomination, and that my influence should make

itselffelt in favour of non-confessional evangelísation."
53

Chatelain reached Luanda at the end of October, after walk-

ing 200 kms. in intense heat and as Bishop Taylor had declined

to pay his fare, he was forced, once again, to throw himself upon

the charity of the local authorities for his return to Europe. In

November he embarked for Lisbon on a Portuguese naval vessel,

accompanied by a former pupil from Luanda, João César Borges,
whom he had decided to take with him to help with his work on

Kimbundu. They stayed with Stewart in Lisbon for a month "to

manage the climatic transition" and then travelled on to London,

arriving on 14Ul January 1888. There the British and Foreign
Bible Society readily agreed to publish a Kimbundu translation of

the Gospel according to St. John. Chatelain was dismayed to

discover, however, that he would have to find funding from other

sources for the other books:

The sum of7500francs [1500 U.S. dollars] will hardly

be enough to pay for what I am thinking ofwriting. It is too

costly, I am therefore going to make the grammar and the

vocabulary as short as possible, and leave their develop

ment for a second edition. I am burning with impatience to

return to Africa, and do not want to stay for longer than is

strictly necessary for these books. One thing sets my mind

at rest, I am not wasting time. I never cease to learn in every

domain, particularly from the practical point of view. The

London streets are the world's best industrial exhibition.
54

The Leeds millionaire, Robert Arthington, "a capricious char

acter, seemed to be ready to loosen the strings ofhis huge purse",

but in the amusing correspondence he maintained with
Chatelain

on the subject he confessed that he was not impressed by the

missionary's books as "he saw nothing in them which would

speed the Lord's return". Chatelain decided to go ahead with the

publication of the smaller works, at his own expense, in the

conviction that the funding for the more ambitious ones would

appear in due time. Just as he was about to give up hope that

help would come, after receiving a particularly unpleasant letter.

53
Idem, ibidem p. 122

54
Idem, ibidem p.124
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the promise came that Arthington would "hasten the prínting of

[his] opuscule.
" 55

Having ensured the publication of his first book, Chatelain

returned to La Ferrière, in Switzerland, to revise and organise the

notes he had made in Angola. After several months of fruitful

work in the picturesque environment of his family home, he had

finished his Kimbundu Grammar and the translation of the

Gospel according to St. John.
56 Whilst Chatelain was completing

the work, however, news had arrived from Africa causing him

great grief. In November 1888, a letter from the Governor -

General of the Congo Free State brought the news of the death of

his "other self Dr. William Summers, six months after the event.

By the same post he also received his friend's final letters, written

as he lay dying from tuberculosis. The whole grim tragedy of the

Taylor Mission is summed up in one of these letters, written less

than a month before Summets death:

"I cannotjoin you in England, simply because I cannot

leave this place; I have no more money left. I cannot get to

Leopoldville for less than fifty dollars, and so what is

there to be done? Walk to the coast? I cannot even walk a

kilometre. My body is broken, my temperature during the

day reaches 39.5° C! And it has been like this for four
months. I should leave, but I can only stay and keep on

going until God cures me or takes me to Him. [...] I have

wished so much that you might come to save me, but if

you do come it will be too late. [...] I have things ofvalue
here: my livestock; but I cannot sell anything for money
and there is not much rubber at the moment. Moreover I

am keeping itfor the Bishop when he arrives; because he

will not be able to get any from anyone else, at any price.
I have a little iron (forforty dollars). I have a magnificent
collection of ivory worth five hundred dollars when I get
back to Europe. But I have no money left [...]

57

Despairing of the Bishop's arrival, Summers had finally
decided to depart for the coast on foot, with the help of a young

boy. He died, only a day's distance from Luluabourg, on 24th May

55
Idem, ibidem p.125

56
O niimbu ia mbote ia ngana Jizu kua Nzua. iojimbulule um Kimbundu.

Translated by Heli Chatelain. London, British and Foreign Bible Society. 1896
57
Letter fromWilliam Summers to Heli Chatelain. Loulouabourg, 30th March

1888.

In Chatelain, Roch Op cit. p.136
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1888. There is no doubt that this was the last straw for Chatelain.

On the very day he received the news of Summers' death he wrote
to Bishop Taylor, offering his resignation. Taylor' s reply was

typically curt:

I have always loved and admired you as a witness of
Jesus Christ and as a linguist. I have spoken well of you
to others. You have delivered your resignation to the

Committee; and it has decided not to accept it, but to keep

you, in any possible way, linked to our Mission, whilst

allowing you the freedom to work in your country when

you write books, and to choose your own mission field in

Africa. It has decided to provide you with funding for this.

For my part I send you a cheque for five pounds sterling,
whether you decide to stay with us or not.

58

Surprisingly, perhaps, Chatelain accepted the title of linguist
to the Mission and was to remain on good terms with Taylor,
until his death.

Héli Chatelain's grammar, which came off the press in spring

1889, was printed in English and Portuguese as well as Kimbundu,

as it was intended, not only for the natives, but also for English-

speaking missionaries and the Portuguese colonists. 59 In the

meanwhile, João César, who had been of valuable assistance, not

the least as a manservant, had picked up English and French on

his traveis and "his manners had become so acceptable he could

be received at any table." The African News of June 1889 relates

that Chatelain sent 300 copies of his grammar to Angola, with

200 of them intended for school use, in order to "raise the people

ofAngola to a higher standard and to bridge the gulf which has

separated the Gospel message and the Angolan natives."

58
Letter from Bishop William Taylor to Heli Chatelain. Liverpool. 17,h

December 1888.

In idem, ibidem p.137
59
Héli Chatelain. Kimbundu grammar: grammatica elementar

do kimbundu

ou língua de Angola Genebra: Typ. de C. Schuchard.
1889. Chatelains first book

was Karivalu pala ku ri longa Kutanga Kimbundu,, the
first primer in Kimbundu,

published in 1888.

The proto-nationalist Manuel Alves de Castro Francina wrote: We cannot

find the words to describe the admirable dedicatíon of disseminating amongst us

useful knowledge through cheap editíons of these two books in the tongue ofthe

fatherland [Língua Pátria] [...] the illustrious publisher is worthy of this African

fatherland. which although not his birthplace, it is certainly his in heart and

mind." Muen'exi no. 3, lst year. 16th July 1889

60
The African News June 1889 p.255 In Samuels Op. cit p.78. The "News

was only published for two years...
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Chatelain also sent copies of his book to his friend Aniceto dos

Reis Gonsalves Vienna [sic], the eminent Portuguese philolo-

gist,
61
who forwarded a copy to the Oporto Municipal Library.

The book became a best-seller in the province and Portuguese

traders were soon offering 600 and 1000 reis, whereas the

natives, for whom it was primarily written, could pay no more

than 30 reis. A copy sent to Robert Shields at the Malange

mission station, brought an enthusiastic reply:

We are studying Kimbundo with zeal. Your grammar is

a great help. [...] We still have not received the Gospels of

St. John. [...] Ifyou write to the British and Foreign Bible

Society, you can tell those gentlemen that it is a book of

the híghest valuefor us and still more for the natives, and

we should have it without delay...[...]
62

Only a few months before Chatelain returned to the United

States, on 22nd June 1889, a letter from Sanders ofthe American

Board reveals that Chatelain had unsuccessfully sought the

support of the Portuguese authorities and the ABCFM to start up

an integrated secondary school at Moçamedes.
63 Chatelain was

evidently considering several options after leaving the Taylor
Mission. On arriving with João César in New York, he was made

welcome at the home of Dr. Dowkontt, and made a meagre living

by writing for the Medicai Missionary Record. Murray McLean, a

returning missionary, brought him a welcome twenty-three dol

lars from the sales of his grammar in Angola, saying that if he

had had another hundred, ali of them would have been sold.

61
Dr. Aniceto dos Reis Gonçalves Viana (1840-1914) Eminent philologist

and linguist. Responsible for the 1911 orthographic revision of the Portuguese

language. He was one of the first Portuguese to express an interest in subscrib-

ing to the Philafrican Liberators League.
62
Letter from Robert Shields to Héli Chatelain. Malange 25,h March 1889.

In Chatelain, Roch. Op.cit p.132

By 1889, the Portuguese authorities were becoming nervous regarding the

apparent success of the Methodist mission at Malange, and took the unprec-

edented step of authorising six catholic missionaries belonging to the Holy Ghost

Fathers to set up a mission station there, after Fathers Lecomte and Campana
had made a direct approach to Lisbon. The Government paid ali the expenses of

the catholic mission, as if it were Portuguese, yet it was only to come under the

jurisdiction of the Bishop of Luanda in 1896. Previously the Government had

declined to authorise the Holy Ghost Mission to set up mission stations in the

disputed Congo region, despite the discomfort caused by the Baptists at São

Salvador, after the return to Portugal of the energetic Catholic priest Father
António Barroso.

63
Letter fromWilliam Sanders to Smith. December 4lh 1888. ABCFM papers

15.1 Vol. 7 No. 13 p.110. Quoted in Samuels Op.Cit p.87
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Urbano de Castro, who was now the Mayor of Luanda, wrote with
the news that the book was unobtainable but he had managed to
borrow Dodson's copy from the mission for only twenty-four
hours. Chatelain had now become something of a celebrity in

New York social and philanthropic circles and was finding it

difficult to accept ali the invitations he received, but an unex-

pected opportunity was to take him back to Angola, far earlier
than he had ever anticipated.

The American Government had decided to send a scientific

expedition to Cape Ledo to observe the solar eclipse of 22nd

December, 1889. Chatelain offered his help and was invited by
Dr. David P. Todd, the leader of the expedition, to accompany
the"professors, savants, astronomers, naturalists, geographers.
geodesic experts, geologists etc." on the USS Pensacola. Deciding
to take advantage of the expedition to further his linguistic and

anthropological research, he accepted on the condition that he

would be a free agent. On December 7lh, when Chatelain disem-

barked at Luanda to introduce the expedition leaders to the

Cônsul, they were met by his former missionary colleagues Amos

Withey and William Dodson, who had travelled in from the

interior to place the Mission house at the expeditions disposal.
The scientific expedition was given full support by the local

authorities, including complimentary railway tickets for ali mem
bers, and the Portuguese settlers offered typically generous

hospitality. As far as the scientists were concerned, however, the

expedition would be a disappointment as weather conditions

were so poor that visibility was virtually nil. 64

When he arrived in Angola, Chatelain had been dismayed to

íind that much of the initial evangelical enthusiasm had disap-
peared and both the Luanda and Dondo missions were closed.

Undeterred, he immediately reopened the Luanda Sunday school
and attracted by his Kimbundu hymns, the number of children

attending quickly rose from 20 on 9th February to 140 on 20"'

May. The stations at Malange and Pungo Andongo had managed
to survive and in 1890, new outstations were set up at Quiongua
and Canandua, with William Dodson and Robert Shields as the

pioneer missionaries. Five years later another outstation was

opened at Quéssua, ten kilometres from Malange, which was to

be the first of what Bishop Taylor called his African Industrial

64
Chatelain, Roch Op.cit Pp. 141-2

For an interesting account of the expedition see Albert Bergman. A Man

Before the Mast. (On Board the Pensacola—The Eclipse Expedition to the West

Coast of Africai New York, 1890
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Nursery Missions. The Quéssua mission would have important

social repercussions in the Malange district and half a century

later was amusingly described as "the Mecca of Protestantism in

Angola" 65.

Chatelain had been commissioned to collect native artefacts

for the National Museum of Washington and spent a week at

Dondo, "seeing friends and buying curiosities." He refers in his

correspondence at this time to the far-reaching, "patríotic", ges-

ture of "old Lino of the customs office [...] a mulatto, who, for

many years, had collected everything to do with the history and

languages ofAngola, with a view to writing a literary work", and

had sent him his whole collection, asking him to make the best

use of it, and "work towards recognition [of the Angolan peo

ple]". 66The importance ofthe native language, previously thought
of by many as "the language ofthe dogs",

67

finally seems to have

been recognised by the colonists. First a hundred, then another

two hundred, and finally four hundred Kimbundu grammars

were sent from Switzerland and quickly sold, and the Governor

wrote congratulating the linguist on the
"

great service he had

provided for Angola and for science", informing him that he had

given instructions to his finance department to purchase a

hundred copies of the grammar. Chatelain commented wryly:

A second edition of the grammar should be published

before long: it will sell even better than the first, because

the Portuguese have just begun to learn the language,

after four centuries occupying this country.
68

The Government purchase meant that Chatelain could now

afford to pay the passage to the United States for his young

friend Jeremias, who had helped him at Malange with his

Kimbundu studies. The Pensacola had already weighed anchor

when Chatelain returned to Luanda from the interior, but he was

later to give thanks for his good fortune as it allowed him to "do

65
See Carvalho Op.cit p.75. (Quoting José Júlio Gonçalves Protestantismo

em Africa Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 1960. - 2 vol. p.86) But the

Malange station was to face many difficulties and closed between 1902 and

1911.
66
Chatelain, Roch. Op.cit Pp. 142-3

67
[The Portuguese] "often called Kimbundu a language ofdogs or ofmonkeys

and claimed that to study it was an aberration ofthe spirit." In J.D. Cordeiro da

Matta. Cartilha Racional para se aprender a ler Kimbundu ( ou lingua angolense),
Lisbon 1892 p.viii

68
Chatelain, Roch. Op.cit p.145
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some good work for [his] report on the expedition". Fortunately,
the Eclipse expedition had arranged to return to the United

States via the Cape of Good Hope and St. Helena Island, taking
several months, so that Chatelain would still be able to arrive in

New York at the same time as his colleagues. Before leaving,
Chatelain visited a number of old friends, including the planta-
tion owner, José Massango at Bom Jesus, who offered him a

monthly-salary of 500 francs [100 U.S.dollars] to stay on as his

book-keeper, and promised a school for his native contract

labourers, as well as a number of labour reforms. Although

tempted by the chance to improve the lot of Massango's labour

ers, Chatelain decided he had to return to present his expedition

report, and on May 19th, 1890 he left Luanda with Jeremias on

the Royal Mail steamer, Moçambique. The voyage proved to be a

turning point in his life. They travelled steerage class, in the

company of two hundred native "serviçais" (contract labourers)

who were destined for the coffee and cocoa plantations of São

Tomé and Príncipe. "Poor slaves! I shall never jbrget them",

Chatelain wrote...
69
The African News published his description

of the dramatic scenes on board:

"[Some] were starved to skeletons and had the ghastly,

feverish. piercing, half insane look that is peculiar to this

condition. The most of them had the hard, vacant, indijfer-

ent expression of men who know they are going to what

they most dread, while they are ignorant ofwhere and in

what shape their sad destiny awaits them.
" 70

The case he describes in a letter home, of a young, heavily

tattooed Muchilange whom he discovered amongst the natives on

board, was typical of the odyssey of an Angolan contract la-

bourer. He had come to trade at Kassange on the eastern edge of

the province, and as he fell ill and there were no fellow tribesman

to take care of him, he was sold to a trader from Malange who,

in his turn, sold him to a Luanda agent, for São Tomé. Like ali

the others, he had travelled the whole way, literally many hun-

dreds of kilometres, on foot, shackled at night to prevent escape.

Chatelain was particularly moved to discover that the young

man, who was called Musulu, claimed to have seen the ill-fated

69
Idem, ibidem p.147

70
In James Duffy. A Question of Slavery. Cambridge Mass.

sity Press 1967 p.136
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Summers among the Bachilange. Several years later he recalled

the incident:

AU my efforts, while on shore at San Thomé, and later

by correspondence with a lawyer friend on my return to

America, ali my efforts to redeem Musulu, even at a high

price, proved vain. Although my lawyer friend was, per

haps, the most influential man on the island, he declared

that he was powerless against the coalition of ali the

planters and functionaries whose business interests are

bound up with this nefarious traffic. If the slave had been

redeemed, and brought by me to Europe or America he

might have become an object lesson on slavery, rousing

public opinion against the hateful system.
71

Chatelain was forced to admit to himself that the Muchilange
was just one of the thousands he would have liked to help. On

arriving at São Tomé Chatelain discovered that half the people he

met were from Angola and that his knowledge of Kimbundu was

often more useful than Portuguese. He questioned many of the

contract labourers as to where they had come from, how they
had been sold and how they were treated. He writes: "IfGod gives
me life, I will endeavour to bring about a remedy for certain

abuses. But patience and prudence!"
72

Héli ChatelahTs experiences on the journey to São Tomé were

retold in the Anti-Slavery Society Repórter in January 1890 73.

The philanthropic campaign against the export of so-called con

tract labourers from the interior of Angola to the Portuguese
islands of the Gulf of Guinea was growing rapidly against the

backdrop ofthe Brussels Anti-Slavery Conference, and a number

of meetings against Portuguese slavery were held by the British

Anti-Slavery Society, notably in Edinburgh and Manchester, in

April and May of 1888. Portugal was awakening to the fact that

it would have to do a great deal more to defend itself against
accusations which were becoming more frequent and better

supported, and in March 1889, the Sociedade de Geografia had

appointed a committee to set up an Anti-Slavery League under

the patronage of the King of Portugal, which included the famous

71 From Héli Chatelain's lecture at the Africa Congress in Chicago. African
Slavery; Its Status and the Anti-Slavery Movement in Europe. (See note 6)

72
Chatelain, Roch. Op.cit p.148

73
In Anti-Slavery Society Repórter Jan-Feb 1891 pp 34/5 (see James Duffy

A Question of Slavery p. 136)

190



explorer Serpa Pinto, the Foreign Secretary, Barros Gomes and

his predecessor, Barbosa du Bocage. Aware of the risks in

Brussels, the Government had sent a high levei delegation to the

Conference, including the Portuguese cônsul in Newcastle, Jaime

Batalha Reis, the explorer Hermenegildo Capelo, the Minister in

Brussels, Henrique de Macedo, and the former Governor of

Mozambique, Augusto Castilho. A paper was presented arguing

PortugaLs case from the historical and ethical viewpoint, con-

cluding with outrageous cynicism:

"AU the indigenous people of Africa have been defi-

nitely emancipated there by our laws. and they have come

to enjoy the same rights, advantages, and privileges as

citizens of the metropolis
"74

On July 2nd 1890, Portugal was one ofthe signatories to the

final agreement to put an end to slavery in Africa and regulate

the traffic and sale of alcohol and arms. The Brussels Conference

was held in the shadow of the grave confrontation between

Britain and Portugal regarding their spheres of influence in

Southern Africa. The diplomatic duel had come to a head with

Lord Salisbury's ultimatum of January lOth 1890, which led to

a public outcry, rioting ali over Portugal and the fali of two

Governments.
75

Shortly after British Ultimatum, Chatelain pre-

dicted a permanent breach between England and Portugal, the

seizure of Portuguese East Africa by the British, the fali of the

House of Bragança, and early independence for Angola along

Brazilian lines.
76
Chatelain, it appears, like many other protes-
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Ministério da Marinha. Memoria acerca da Extinccão da Escravidão e do

Trafico de Escravatura no Território Portuguez. Typographia Castro a Irmão.

1889 Presented to the Brussels Conference as ■ Memoire sur 1 Abohlion de

1'Esclavage et de la Traité des Noirs sur la Territoire Portugais
»

Duffy, in A Question of Slavery writes ironically: "Perhaps no modern nation

has used the historical past with suchfeeling (and generally
with so little success)

io explain the continuity ofits present policies. The
Memoire was a noble example

of this genre of Portuguese literature.
"

See James Duffy. Op.cit 1967. pp. 127-8
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tant missionaries in Portuguese Africa, secretly yearned for a

change of sovereignty which might remove some of the obstacles

to his endeavours, but none of his prophecies would be fulfilled

within his lifetime.

The controversy over self-supporting missions was becoming

more embittered as news of the tragic deaths began to reach the

press. A year or so after Chatelain's departure from Angola,

James Johnston, a shrewd and open-minded missionary doctor

from Jamaica, visited a number of mission stations along the

route of a self-financed expedition from Luanda to Benguela and

then across the continent to the mouth of the Zambezi. His book,

Reality versus Romance in South Central Africa, provides a

refreshing contrast to the wishful thinking and unbridled opti-

mism that inspired many missionary reports.
77
In his account,

Johnston describes his encounter with the Taylor Mission in

Angola and sets down a powerfui case against self-supporting

missions:

Recollecting what Bishop Taylor told me, when I met

him in Indianapolis the previous winter, that he had an

important station at Loanda, after a little enquiry I was

directed to the mission house, situated on top of a hill

overlooking the town. It stands alone on a sandy mound,

built after the bungalow style about a hundred and fifty

yardsfrom the main road. I found the wife ofthe mission

ary in charge, with her children, at home, but her hus

band, who works on the railway during the week, was

absent. Whatever may be said on missionary platforms

concerning the feasibility of self-supporting missions in

Africa, so far as I have seen or learned it is a great

mistake. The theory may be ali right but practically it is an

absolute failure.
78

Johnston argued that it was infinitely more difficult for a

white man to earn a living in Africa than in Europe, unless he

was involved in trading, "which would preclude thefurtherance of

the gospel among the natives" and made the point that a man

77
James Johnston. Reality versus Romance in South Central Africa. Being

an Account of a Journey across the Continent from Benguella on the West

through Bihe. Ganguella. Barotse, the Kalihari Desert, Mashonaland. Manica,

Gorongoza, Nyasa. the Shire Highlands, to the Mouth ofthe Zambesi on the East

Coast. New York Fleming H. Revell Co. 1893.
78
Idem, ibidem. Pp.25-6
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who had to work ali week long to keep his wife and family would

have little time left for evangelisation. According to Johnston, the

missionary-in-charge in Luanda did as much as he could:

[...] gathering a few men and boys (women rarely
come) on Sunday afternoons in the basement of his house

(they have no other meeting place) and reads and speaks
to them in Portuguese, but as yet without any apparent
results. 79

Johnston went on to quote the February issue ofThe Regions

Beyond "which takes a deep and practical interest in African
mission work". 80 The missionary journal describes the situation

of the Taylor Mission in Libéria "a very much easier sphere. [...]

than the unevangelized interior, a thousand milesfrom the coast":

Between fifty and sixty missionaries have, at very

heavy expense, been sent out since 1887 in connection

with this mission, mostly from America. Six of the party

died, twenty-seven (includingfamilies) withdrew, and nine-

teen remained last year. [...] What has been the mission

ary result of this effort? [...] No heathen congregations

were gathered, no itinerating attempted, and no preaching

to the heathen. 81

Evidently the history of the Taylor Mission in Libéria did not

differ substantially from Angola. The journal goes on to suggest

that the missionaries were "wasting their unspeakably precious

time and talents [...] in cultivating potatoes and cabbages [and]

feeding pigs and goats..." The writer added that the best way for

the missionary "to civilize and elevate the poor savages" was to

give them remunerated work, and free the missionary to do what

he had volunteered to come to Africa for.

Johnston also visited the Plymouth Brethren mission, which

had been set up by the famous missionary and explorer, F.S.Arnot,

at Kwanjululu, close to where the American Board Mission was

79
Idem, ibidem, p.26

80
The Regions Beyond Missionary Union (RBMU) had its origins in the East

End of London. Henry Grattan Guinness (1835-1910). whose uncle, Arthur
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London Training Institute for Home and Foreign Missions in Stepney Green m
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and international.

and sought to train missionaries for service with missions around the world.
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operating.
82 It left him in a state of shock. He describes the

Mission as "a huge force" and relates ironically that it might

appropriately be described as a transport depot, and that "its

influence as a Christian mission was almost nil". His comments,

however, on the nearby American Board Mission stations at

Kamundongo and Chisamba were anything but disparaging:

There is not only sowing but reaping, though long

deferred, it has at last begun to cheer the workers. Twice

on Sunday the large meeting-house was filled with atten-

tive hearers, both men and women, besides a well-at-

tended Sunday-school, held between the services. Mr.

Saunders [sic] hopes in the near future to commence an

industrial school, for he realises the danger of educating
the native lads without also teaching them the dignity of
labour [...]"

83

Back in Washington, Heli ChatelahVs anthropological collec-

tions had finally been delivered to the Smithsonian Institute, and

a delighted Prof. Otis T. Mason expressed interest in making
further acquisitions for the World's Columbian Exhibition, which

was to be held in Chicago in two year's time. 84
Chatelain, who

82 This entering a district already occupied by the American Mission has

been unfortunate. and the cause of no little friction. Surely there is room enough
in Africa for different societies to organise mission centers without treading on

each other's toes! Godforbíd thatAfrica should ever know thejangling and rivalry

of the sects so prevalent in more enlightened lands." Idem, ibidem, p.55
F.S Arnot, the celebrated discoverer of the source of the Zambezi, and

member of the Plymouth Brethren, had crossed Central Africa from Lealui to

Benguela with the help of Silva Porto and intervened at Bié to help the ABCFM

missionaries to get their goods back from Chief Ekuikui of Bailundo. After

stopping at Benguela for several months with Frederick Walter of the American

Board, he returned to Garenganze in the Katanga region of the Congo, a three-
month journey. In his 1889 report to the Royal Geographical Society describing
his crossing in 1881 from Natal to Garenganze (Katanga) via Bié and Benguela,
he tells of the trade both to the East (by Arab traders) and West (by the

Portuguese) of slaves captured by the King of Msidi.

See F.S Arnot. Journey from Natal to Bihé and Bengella, and thence across

the central plateau ofAfrica to the source ofthe Zambesi and Congo. Proceedings
of The Royal Geographical Society. January 7th 1889 and Idem, Garenganze:
Seven Years' Pioneer Mission Work in central Africa London: Hawkins, 1889.
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Idem, ibidem, p.64

84 In the meanwhile, the Smithsonian had made five magnificent photo-
graphs of Jeremias in different poses and would later commission the well-

known sculptor Clark Mills to make a full size statue, accompanied by Chatelains

description of Jeremias and his Mbamba tribe. The exhibit, long since with-

drawn, is an eloquent example of the way the African native was viewed at this

time, even by the most enlightened of Americans...
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was gratified to hear that the Museum would print his books and

supply ali the paper he required, was invited to return to Africa
on the Institute's behalf, in the guise of United States Cônsul, to
facilitate his task of putting together further collections. Chatelain
decided that the appointment would give him the status he

required to help with his plans to launch a campaign against
African slavery:

[...] I am more and more convinced about this new

step. Slavery and the trade weigh heavy on my heart and

my conscience. As a simple private person I can do

nothing practical. As Cônsul, I will be heard by the

Portuguese and American Governments and by the au

thorities ofthe whole world. The public will also pay more

attention to what I say. Moreover, the establishment ofthe
commercial relations that I have in mind. between America

and the West African coast, and especially Portuguese
Africa, would benefit tremendously through my qfficial
position. [...] I can count on a number of devoted friends
in the centre of politicai and intellectual life in the United

States. 85

On 2nd March 1891, Chatelain was appointed U.S. Commer

cial Agent in Angola, at a salary of a thousand dollars a year, as

Senate ratification for his appointment as Cônsul could not be

obtained in time. Suddenly, invitations showered down from ali

sides. Dr. Charles E. Knox of the Bloomfield Seminary wanted

him to launch the teaching there of French and Italian; W.W.

Newell, the Secretary of the American Folk Lore Society invited

him to present a paper to the Annual Meeting in New York; Cyrus

An intriguing note on the Smithsonian African collections relates that

Chatelain collected artefacts not only from Angola, but from other parts ofWest

Africa, and, more remarkably still, also contributed to the native American

collections: "Rev. Heli Chatelain - author, linguist and missionary in Angola-
collected several hundred objects ofmaterial culture in Sierra Leone, Cote dlvoire

(Grebo). Ghana (Ashanti). Nigéria (Yoruba. Nupe), Cameroon (Bamileke). Zaire, and

Angola, as well as among Navaho, Zuni and Mission Indians in the United States.

Chatelain appears to have collected many ofthe African objects in 1899 during his

stint with the U.S. Scientific Expedition to Africa, also known as the Eclipse
Expedition" . In A Guide To Early African Collections in the Smithsonian Institu-

tion Robert S. Leopold. Department of Anthropology. National Museum of

Natural History, August 1994
William Dodson of the Taylor Mission also contributed to the Angolan

collection of the Smithsonian.
85
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C. Adams of the New York Sun asked him to write an article for

the new Geographical magazine he was about to launch; and

another flattering invitation arrived from Lisbon, inviting him to

occupy the chair of Kimbundu and other African languages at the

future Colonial Institute. But Chatelain had set his mind on

returning to Angola with Jeremias, whilst he had decided that

his other protege, João César, would remain in Washington to

attend Howard University.
86

On disembarking in Luanda on 31st August 1891, ChatelanYs

first concern was to establish a warehouse of books in Kimbundu

and Portuguese, principally ofa religious nature. He had brought
tablets for his fever attacks and was now financially independ

ent, which meant that he had the time and physical disposition
to spend most of his time collecting for the Museum and working
on his book. It was during this period that Chatelain began to

collaborate on works on the native languages, notably St. Luke's

Gospel, with "Jakim dia Mata", the remarkable proto-nationalist
writer and philosopher Joaquim Cordeiro da Matta,

87
whom he

describes as "intelligent, hardworking but sometimes given to

discouragement" . Cordeiro da Matta published his own collection

of Kimbundu proverbs that year and dedicated it to Chatelain, "a

distinguishedforeigner, of excellent character, who has dedicated

his life and intelligence to the good ofthe Continent"88 There is no

doubt that Chatelain's view of the Angolan people was undergo-

ing a profound change, probably due to his conversations with

Matta and his friends. In one of his Consular reports, at this

86
Alida Chatelain writes that João César later "abandoned his studies and

married a Catholic negress at Washington" and when Héli Chatelain met him

again in 1895, he had two daughters and was working an assistant chef. João

César told Chatelain he wanted to return to Angola, but as the missionary says,
"he had missed his opportunity" . Chatelain, Roch. Op. cit. 175

87
Joaquim Dias Cordeiro da Matta (1857-1894) a major figure in nine-

teenth-century Angolan culture and a key personality among the literary genera-
tion of 1878. He was perhaps the first to write of a need to create an Angolan
literature. Cordeiro da Matta was born in Icolo e Bengo, and was largely self-

taught, although his father was a primary schoolteacher. He, like José de Fontes
Pereira, who was also of mixed race, contributed articles to the Luanda press
which were highly criticai ofthe Portuguese authorities. Apart from his Philosophia
Popular em Provérbios Angolenses Boston, New York, 1891, which was based on

his research of the Kimbundu oral tradition, and a book of poetry Delirios,

(1888/9?) he also published another two books at his own expense: Cartilha

Racional para se aprender a ler Kimbundu (ou lingua angolensel, Lisbon 1892, a

Kimbundu primer based on the João de Deus scheme; and Ensaio de Diccionário

Kimbundo-Portuguez in 1893. See Mário A. Fernandes de Oliveira, A Formação
da Literatura Angolana (1851-1950). Revista ICALP. vol. 10, Dezembro de 1987,

Pp. 51-79.
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Chatelain, Roch Op.cit p. 161
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time, Chatelain confesses his startling realisation that the fewer

contacts the native peoples had with the colonists, the more

authentic their culture seemed to be:

A student ofAngolan ethnology is confronted by the

strange but undeniable fact that the development of na
tive arts is inversely proportional to the contact the people
have had with civilisation. European scoundrels have

sapped the natives' initiative, and alcoholism smothers

beauty and dignity, as well as any talent. 89

Requests were arriving ali the time for him to open a school,
and Chatelain remarked that he could earn a hundred dollars a

month teaching, if his priority were not to compose and distrib-

ute books. But Chatelain did find the time to teach at the

Methodist Sunday School and relates his surprise when one day
the Bishop of Angola appeared, unannounced, to see him:

The Bishop of Angola and the Congo, a black, and

consequently my friend, came last Sunday to surprise me

in the middle ofa lesson at Sunday school. He apologised
and told me he would come again when I was not so busy.
Whar would one say in France, for example. if a Roman

Bishop, or his viçar, came into a protestant mission school

in his diocese and warmly shook the hand of the evange
list? 90

Rivalry and antagonism at this time between the Catholic

Church and the Protestant missions in Angola seems to have

been at a low ebb, partly because of the dire shortage of Catholic

priests, and the dearth of Catholic missionaries in the interior.

Only four missionaries had come to Angola from the Catholic

seminary at Cernache do Bonjardim between 1866 and 1879 and

the Portuguese authorities were naturally reluctant to allow the

French Holy Ghost Order complete freedom to set up mission

stations in the Province. In 1881, the Bishop of Angola and the

Congo, José Sebastião Neto, had already complained bitterly that

"faith and piety [had] disappearedfrom this city [Luanda] and the

89 Héli Chatelain The Province of Angola. Reports from the Consuls of the

United States No. 147 December 1892. Washington Govt. Printing Office p.577.

Quoted in Didier Peclard. Ethos Missionaire et Esprit du Capitalisme. La Mission

Philafricaine en Angola 1897-1907 La Fait Missionaire 1995 no.l

90
Chatelain, Roch Op.cit p.165
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whole ofthe Province"91 and that he found it virtually impossible

to gather the faithful, even on major feast days. Indeed, the

situation had already become so scandalous by the time the

Taylor Mission arrived in 1885, that the Luanda weekly O

Mercantil referred to the "decadent state ofthe Diocese" and the

lack of priests in most of the interior, complaining bitterly that

there is nothing to suggest that the state religion is Roman,

Catholic and Apostolic,
92 whilst two years later, Governor-Gen-

eral Brito Capello was reporting that the Catholic missionaries at

Bailundo and Bié were "useless" compared to the American

Protestants. 93

Despite Pope Leo XIIPs progressive Encyclical,
Catholicae Ecclesiae, addressed to the Roman Catholic clergy in

the wake of the Brussels Conference, and Cardinal Lavigerie's

energetic campaigning,
94
there was no apparent change in An

gola in the traditional relationship between the Catholic Church

and local traders and plantation owners, which depended on the

"turning of an ecclesiastical blind-eye" towards the cruel prac-

tises of labour recruitment and exploitation which had developed

in the Province over centuries...

Shortly before departing for the United States at the end of

his appointment in Autumn 1892,
95 Chatelain received the good

91
Letter from Bishop to Minister 10th March 1881. Quoted in Valentim

Alexandre e Jill Dias O Império Africano 1825-1890 ( Nova História da Expansão

Portuguesa! p.515
92
In O Mercantil. 8th October 1885. The rivalry between the established

Catholic and the newly-founded Protestant missions in the Congo was, however,

already becoming evident in the British press as early as 1884. The Rev. Holman

Bentley of the Baptist Missionary Society, who had been in the Congo for five

years, berated Portugal in letters to The Times, the Daily News and the Pall Mali

Gazette, whilst the Catholic writer W.C. Cartwright. writing in the Fortnightly
Review, defended the contract labour system in São Tomé against the allegations
ofthe Anti-Slavery Society, and accused the Baptist Missionary Society of being

jealous of Roman Catholic dominance in the Portuguese territories
93
Guilherme Brito Capello Relatório do Governador Geral da Província de

Angola, 1887. Lisboa, 1889 p.84
94

Pope Leo XIII Catholicae Ecclesiae November 20, 1890. The Pope writes of

his horror at the revelations which had reached him concerning the slave-trade:

"How horrible it is to recall that almost four hundred thousand Africans of

every age and sex are forcefully taken away each year from their villages! Bound

and beaten, they are transported to a foreign land, put on display, and sold like

cattle. These eyewitness reports have been confirmed by recent explorers to

equatorial Africa, arousing Our desire to help those wretched men and to

alleviate their lamentable condition."

For Lavigerie's campaign see M.G Alexis. La traite des negres et la croisade

africaine. Liege:imp. et lib.H. Dessain. 1889
95

By the time he was due to leave Angola for the United States, Chatelain

had realised that he would require substantial funds for the ambitious plan, now

maturing in his mind, to launch a campaign against Angolan slave trading, and

on his way home he decided to visit the millionaire Robert Arthington, at his

"sanctuary" in Leeds. In a two-hour conversation which ranged from theology to

international politics, Arthington expounded on missionary methods and re-
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news that an American Presbyterian missionary, Samuel Lapsley,
had set up a mission station among the Bachilange in the Kasai,

only six days march from where his friend Summers had lost his

life five years before. Chatelain sent books in Kimbundu to

Lapsley and suggested that he should try to put together a word

list in Bachilange.
96
The creation by the first Protestant mission

aries, of primers in the different native languages, and transla

tions of the scriptures and other works of a mainly religious
nature, was a groundbreaking contribution to Angolan culture

and an extraordinary achievement in view of the difficult condi-

tions under which they laboured. In addition to Chatelains

pioneering role, Herbert Withey, who had travelled with him as a

child on the City ofMontreal, and saw ali three of his sisters die

in Angola, translated St. Matthew's Gospel into Kimbundu in

1900, and twenty-two years later completed the whole ofthe New

Testament.
97
The missionaries of the American Board had also

discovered that the use of the native language was vital to

success. William Sanders and William Fay, and Wesley Stover

had already published separate Umbundu primers in 1885, and

Stover was to publish a first reader two years later. The Gospels

of St. Mark and St. John were completed by Stover and Sanders

in 1889, whilst the New Testament, which they translated with

the help of Elizabeth L. Ennis and John T.Tucker, was published

in 1897. 98 The British missionaries of the Baptist Missionary

minded Chatelain that he had recently offered £4000 to the principal missionary

societies to organise a conference to "hasten the return ofthe Lord" by reaching

out to the "still virgin missionary fields". Chatelain promised to speak to the

American missionary societies about his project, and left full of wise words and

encouragement, but empty-handed...
96
William Sheppard and Samuel Lapsley of the American Presbytenan

Congo Mission, were the first missionaries, after Summers' demise, to work in

the Kasai region of the Congo. In discussion with the Baptists,
who were already

well-established nearer the coast, they agreed to set up at Ibanji near Luebo, in

the interior. The first Presbyterian missionaries publicly spoke out against the

excesses of the rubber trade, and through their protests hundreds oi villagers

were freed, after having been captured by local chiefs for the Arab slave trade.
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In Kimbundu, apart from Chatelains and Cordeiro da Matta s books,

mentioned elsewhere:
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St Matthew's Gospel. Trans. Herbert Withey. London, British and Foreign

Bible Society, 1900
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In Umbundu:

W. H Sanders and W.E.Fay Vocabularv of Umbundu language, Boston,

Todd. 1885
,

, . ,

W.M Stover. Observations upon the grammatical structure and use oi tne

Umbundu. Boston, 1885 ,

W.M Stover. Otuikanda Twokufetika lokutanga Umbundu. IA hrst readinfc

book in the Umbundu. or Bunda language, Benguela, 1887

Gospel of St. Mark trans. W.M.Stover, 1889

Gospel of St. John trans. W.H. Sanders, Benguela 1889

The New Testament W.M.Stover 1897
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Society were also active as translators and had already published

St. Mark's Gospel in 1888 and the New Testament in 1893, and

were later to translate the whole of the Bible into the language of

the Bakongo of Northern Angola.
99

Héli Chatelain, like Cordeiro da Matta, envisaged a glorious
future for the indigenous languages of Angola, and viewed the

Bantu languages as the key to a new order, which would unite

the African nations under a single Christian banner. Writing in

the Journal of the American Geographical Society, he identified

a fundamental role for the indigenous languages in the "regen-

eration of Africa":

[...] European weapons and tactics, trade and mis

sions, work to destroy or undermine ali the indigenous
institutions and states worn out by time. Governments

plough, traders fertilise and missionaries sow, and out of
this toil, in the course of time, a new order of things will

arise. Wherever there is an indigenous language, capable

of competing on the ground with a European rival, a

national state, with indigenous characteristics, will see

the light of day.
10°

That same year, he referred to the paradigmatic case of

Angola in the Journal of American Folk-Lore:

In West Africa, Angola could be the first to develop a

great and powerful African nation, and an indigenous
literature in the general language called Ki-mbundu, which

the authorities and the traders are expanding rapidly in

their rich and vast possessions on the west coast.
101

Now widely recognised as a scholar as well as a missionary,
Chatelain was invited to contribute articles and present papers
ali over the United States. In August 1893 he gave a much

applauded lecture on African Ethnology and Anthropology at the

African Congress, held as part of the Chicago World's Columbian

Exhibition, which commemorated the four hundredth anniver-

99
In Bakongo:

Gospel of St. Mark trans. Holman Bentley, J.H.Weeks et ai. 1888

The New Testament idem 1893
100

Héli Chatelain. Bantu Notes and Vocabularies, no.l. Journal of the
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sary of Columbus' discovery of America. He also contributed to

the Century Dictionary of Names with a chapter on Geographic
Names of Angola, West Africa, whilst his book Folk Tales of

Angola, was published in 1894, at the expense of the American

Folk Lore Society. The book was a compilation of fifty stories,

printed in Kimbundu and English, on alternate pages.
102

The

stories provided an invaluable insight into the customs and

beliefs of the indigenous peoples, and were complemented by
detailed information on the geography, climate, economic, politi
cai, social and religious structure of the country. Soon after-

wards, however, his friend and collaborator Cordeiro da Matta

fell ill in Luanda with terminal tuberculosis, and Chatelain

commented sadly: "It was he I was relying on to help me bring my

literary work in Kimbundo to a successful conclusion."
l03

Linguistic studies were becoming less of a priority for

Chatelain, however, because since his experience on the

Moçambique he had been obsessed with the idea of going back to

Angola to make a significant contribution to the cure of the "open

sore of Africa", the slave-trade, and in November 1895, after

several months travelling in Europe, he returned to New York to

launch a fund-raising campaign. He spent his first Sunday at the

home of Cyrus C. Adams, the editor of the New York Sun who

insisted that he should accompany him to the Congress on Africa

and the American Negro, which was to take place as part of the

great Cotton States and International Exhibition in Atlanta the

following month.
104

Chatelain, who confessed he was as inter-

ested in attending the Exhibition as the Congress, decided to

take advantage ofthe unique opportunity to launch his idea of an

anti-slavery league on the same platform as Bishop William

Taylor. Among the other distinguished speakers at the Congress,
in addition to several missionaries "with tweniy andforty years

of experience of Africa", were the American pioneer explorer of

East Africa, May French Weldon, "who plucked some roses from

her corsage" and presented them to Chatelain: Bishop Isaac

Joyce, the chancellor of Grant University, who confessed to being

his admirer "and made him talk about the Taylor Mission, theol-

ogy and philosophy"; and Dr. Joseph C. Hartzell, Corresponding

102
Héli Chatelain Folk Tales of Angola. Boston and New York: Houghton

Mifflin.1894

The Portuguese version was published only 70 years later! Contos populares

de Angola : cinquenta contos em Quimbund"o anot. Héli Chatelain. Lisboa .
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Secretary of the Freedmen's Aid and Southern Education Society

of the Methodist Episcopal Church, who would soon replace

William Taylor as Bishop for Africa.

In his address, which was included in the session on Africa:

the Continent; its Peoples, their Civilization and Evangelization,

an unrepentant Bishop Taylor defended the theory and practice

of self-supporting missions, and referred to his Angolan crusade

in passionate terms:

[...] the forty new mission stations among raw hea

then tribes, which I have opened, are not under the control

ofany missionary society, and receive nopayfrom any. [...]

My first chain is in Angola, south of Congo, extending

inland nearly four hundred miles. I opened and manned

five of those self-supporting stations in Angola in 1885.

We now have seven, and are opening the eighth of that

chain, ali of which are self-supporting. [...] To evangelize

and civilize Africa is a stupendous undertaking, too great

for any one man or generation of men; but the present

generation of God's workers, with a leader He has ap-

pointed and trained for many years, have the blessed

prívilege, while they gather precious fruitage in the salva-

tion of souls by the way, of helping to introduce and

employ the methods which, under God, will be a guaran-

tee of the final accomplishment of the whole work.
105

What Taylor failed to make clear, however, was that under his

leadership, at the end of the first ten years, there were no more

than 24 probationary members and 57 full members of his

church, and 124 children attending day schools in the whole of

Angola. On the positive side, it was undeniable that a grammar,

the Gospels of Luke and John, a hymnbook and a catechism had

been published in Kimbundu, but in those ten long years not a

single missionary had been home on leave, and the frightful
death toll and the many desertions had left indelible scars...

106

Although the results were disappointing, by 1895 there were

signs that foreign missions in Angola were becoming too success-

ful for their own good, and voices began to be raised urging the

Portuguese to respond to the challenge. District Governor

105
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Henrique de Carvalho, the former explorer, warned against the

"foreign congregation we sustain in Angola", suggesting it was

time to show that "well-trained Portuguese could also be success-

ful".
107
Indeed, the missionaries were later to become so success-

ful in teaching the native languages that a generation after the

first editions were made, the Portuguese Government felt obliged
to intervene and created legislation which would limit, and in

some cases, prohibit their use in religious services and teaching.
The legislation also included the requirement that the missionar

ies must make a prior commitment not to teach any foreign

languages, before being authorised to work in the province.
108

In his presentation to the African Congress, which was

entitled A Bírd's Eye View ofAfrican Tribes and their Languages.

Héli Chatelain. speaking as a philologist and scholar, gave an

overview of the whole of Africa and its peoples, demonstrating
that the new frontiers which had been created by the European

powers had unwittingly cut across the ethnic and linguistic
divisions which had developed over millennia:

[...] These facts combined proved that between the

equator and the 8° South latitude there is a cluster of

tribes speaking the same language and having the same

customs; forming, therefore, one great nation. This nation

the powers assembled at Berlin in 1885 have, without

knowing it, and without the nation's knowledge, divided

between France, the Kongo State and Portugal, France

getting the lion's share.
109

Chatelain went on to describe the Bantu peoples as "in some

respects the most remarkable section of mankind" and in a

107
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Decree no. 77 of 17th December 1921, states:

Article 1) [...] the mission being required:
(3) To teach the Portuguese language

(4) Not to teach any foreign language
Article 2) It is not permitted to teach native languages in mission schools.

Article 3) The use of the native language is only allowed orálly in religious

instruction (catequese), and as a help during the elementary period of teaching the

native language
(1) The use of the native language in written form or of any other language

besides the Portuguese, by means ofpamphlets, papers leaflets
or whatever kinds

ofmanuscripts, isforbidden in the religious teaching (catequese) ofthe missions.

in their schools or in whatever relations with the natives. [...]
109

A Bird's-Eye View of African Tribes and Languages by Heli Chateiam.

African Traveler and Philologist, Author of "Folk Tales of Angola", http://

docsouth.unc.edu/church/bowen/bowen.html (21/9/2005)

203



startling admission, confessed that the way they were receiving

Christianity and civilization might appear "crude, inconsiderate

and unjust" in fifty years time, to conclude with an astounding
vision of a "New Jerusalém" founded in Southern Africa and

based on the American Constitution:

If my opinion about the future were asked, I should

not hesitate to declare my conviction that within one

hundred years ali Bantu-land will contain more than

500,000,000 inhabitants, will equal Europe in civilization,

will be united in a great United States of Central Africa
under a new and improved edition of our American Con

stitution, will both speak and write a common language,
the mother-tongue of ali Bantu dialecls, as revived by
scholars and enriched with the best developments of its

daughters, and will produce master-pieces of literature,

science, and art, vying with ali the best that Europe and

America will then be able to bring forth.
n0

But although his optimistic prophecy doubtlessly caused a

sensation, it was Chatelain's second lecture, entitled African

Slavery; Its Status and the Anti-Slavery Movement in Europe,
which was to create a lasting impression on his audience. He

described the traditional customs in African societies which

created the never-ending supply of slaves, which ranged from

kidnapping and war to an uncle's traditional right to dispose in

any way he wished of his nephews...He made it clear that to try
to put an end to slavery would meet with the opposition of many

of the indigenous peoples because,
"

In the native mind anyone

attempting to eradicate slavery is an anarchist, who saps the

very foundation ofparental authority , ofprivate property , of social

and politicai order", and went on to describe the way that agents,

working on behalf of plantation owners, searched the interior for

"serviçais" for the Portuguese colonies of São Tomé and Príncipe
in the Gulf of Guinea:

These agents scour one region after another. trying to

induce chiefs to procure the number of men and women

needed. The chiefs are provided with guns and powder,
and either they themselves or their correspondents in the

interior make raids on weaker tribes and sell the captives

Idem, ibidem
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to the middle-men, who bring them to the white rnans

agent, who redeems them. These poor creatures are re-

deemed from the status ofpatriarchal native slavery into

the status of European plantation slavery. No more free
lime. no accumulation of private property, no hope of
redeeming one's self by thrift, no home life, no possibility
of jlight. From morning till night unremitting toil in the

broiling sun. under the lash of the driver, either without

pay and with insufficient food, or with insujficient pay
wherewith to buy the neededfood. No other prospect than

that of being slowly worked to death. m

Recalling the provisions ofthe Brussels General Act, Chatelain

then addressed himself specifically to the Protestants of the

United States and Great Britain, urging them to "gird their loins

on behalf of the sujfering slaves ofAfrica". He went on to explain
his far-reaching plan for a Philafrican Liberators League, with

ramifications ali over the United States and Canada, to gather
and disseminate information regarding the slave trade, promote

philanthropic legislation, assist slaves in achieving emancipa-

tion, and support Governments in creating industrial and agri-
cultural settlements for freed slaves. Finally, Chatelain optimis-

tically described how he proposed to organise the work in Africa,

by persuading European governments to provide land in áreas

suitable for agriculture, on which freed slaves could be settled.

Rules would then be created for the settlements, to put an end to

the "chief causes of the African's miseries [...] witchcraft and

witch-docloring. [...] polygamy, rum, idleness" whilst the freed

men would be encouraged to attend public schools providing

non-sectarian Christian education. Chatelain later estimated

that he would require $10,000 in the first year to set up a refuge

station along these lines, and $2,000 in the second year, but

envisaged that it would eventually cover its own expenses.

After the Congress, Chatelain opened an office in New York

and issued several thousand copies of a pamphlet, entitled The

Qpen Sore of the World, the expression Livingstone had coined

forty years before to describe the slave trade. Although it proved

more difficult to gather support than he had anticipated, there

was a growing group of distinguished supporters, which in-
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cluded Dr. Josiah Strong, the Social Gospel leader and propa-

gandist of Anglo-Saxon Imperialism, Judge Charles P. Daly,

president of the American Geographical Society, the African

explorer Paul du Chaillu, Cyrus C. Adams, geographer and editor

of The Sun, and perhaps the most influential of ali, Rev. Leander

T. Chamberlain, Secretary and future President of the Evangeli-
cal Alliance. The Alliance was to give its full support to Chatelains

plan, which it saw as a response to the challenges regarding

slavery raised by the Ninth International Conference of the

Evangelical Alliance, which had taken place in Florence in 1891.

On 27th May 1896, the Philafrican Liberators League was founded

at New Yorks Christian Union and Rev. Chamberlain accepted
the Presidency a few months later. The favourable opinions of

thirty-five eminent Christians followed in the form of a pamphlet
entitled The Duty of America towards Enslaved Africa-Opinions
ofAmerican Leaders. Amongst them were Bishop William Taylor,
Rev. W. C. Roberts of the Presbyterian Church, Louis Agassiz,
President of Radcliff College, Rev. Judson Smith of the ABCFM,

Rev. J.E. Roy, President of the 1893 Chicago African Congress
and Rev. Wilbur Thirkield, President of the Gammon Theological

Seminary, Atlanta. The New York Sun commemorated the found-

ing of the League with a leading article on the man behind it,

praising Chatelain as a man who occupied a unique position

amongst those who had dedicated their lives to Africa, and

supporting his ambitious project:

Many of those who have carefully examined Mr.

Chatelains plans[...] believe that no more practical plan
has ever been developed for the good ofthe natives ofthe
dark continent.

112

After representing the Philafrican Liberators League at the

Jubilee meeting of the Universal Evangelical Alliance in London

in June 1896, Chatelain toured Europe to attempt to raise badly-
needed funds. On returning to New York in October, he wrote to

the African -American leader Booker T. Washington, whose cel

ebrated "Atlanta Compromise" address at the African Congress
had made him one ofthe best-known men in the country, inviting
him to join the Board of the League. Revealing unsuspected
paternalism, Chatelain commented how fine it was "to see a

black. the child of enslaved parents, sitting beside the most

1,2
In Chatelain, Roch. Op.cit p.195
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eminent white men in America, on the board of directors of a

Liberating league for African slaves." "3 But although the moral

support of distinguished personalities was not lacking, Chatelain

had begun to realise that the $10,000 he had estimated as

necessary for his first station would be slow in coming. Writing
to Chamberlain in May 1897 he threatened that if the board did

not send him to Angola that year with whatever funding was

available, he would take the venture into his own hands and

leave them to "bury the League". Chamberlain was left with no

alternative. A great farewell meeting, presided by Abram Hewitt,

the former Mayor of New York, was held at Chickering Hall in

New York, on 23rd June 1897, and a month later the first group

of missionaries of the Philafrican League sailed for Lisbon and

Angola. In addition to Héli Chatelain, they were Mr. Lea, a farmer,

and his wife; Mr. Bell, a mechanic, and his wife; and Dr. Wintsch,

a physician, who had joined the party shortly before they de

parted.

Arriving at Benguela on 18th September, they discovered that

there were no native bearers available to take them to their

chosen missionary field at Chibokwe, near Bié. Fortunately, after

much waiting, a Bóer caravan offered to take them into the

interior, and Chatelain decided that he would set up his first

station only a day's journey away from Caconda, amongst the

Kalukembe tribe, whom he described as "absolutely uneducated

and relatively free from the degrading ínfluence of alcohol.
"

On

30lh November 1897, the small missionary party set up its tents

at the place where they had decided to found the first station. in

virgin forest, on a hill near the source of several rivers. Chatelain

christened the mission station Lincoln, a tribute to the great

American president whose assassination had deeply shocked

him in his youth.
"4

113
Booker T. Washingtons "Atlanta Compromise" address, as it came

to be

called, was one of the most influential speeches in American history. Speaking
at the Cotton States and International Exposition in Atlanta, on September 18,

1895, the Afro-American leader set the predominantly white audience's minds at

rest regarding the immediate ambitions of "the coloured race."

Chatelains letter of invitation is in the Booker T. Washington Papers Vol.4

p.223
114

The story of The Philafrican Mission is brilliantly told by Didier Peclard

of the University of Lausanne in his long paper Ethos Missionaire et Esprit du

Capitalisme. La Mission Philafricaine en Angola 1897-1907 in Le Fait Missionaire

1995 which is based on the correspondence of Héli Chatelain in the University

archives. David Birmingham has also based several interesting articles on

Chatelain's work at Lincoln on this correspondence.
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Epilogue

Bishop William Taylor retired at the age of 75 soon after the

Atlanta African Congress, and after spending a year preaching in

South Africa he settled in Califórnia, where he died in 1902. At

the General Conference of the Methodist Episcopal Church, held

at Cleveland in 1896, Bishop Joseph Crane Hartzell, a man

twenty years younger, and with very different ideas, was elected

his successor as Bishop for Africa. On his recommendation, the

Missionary Society of the Methodist Episcopal Church agreed to

take over Taylors self-supporting missions in Africa, on the

condition that debts exceeding $4500 would not be honoured.

On 9th to 15th June 1897, the Missionary Conference of the

Congo, held at Quiongua in Angola, imposed a series ofmeasures

to rescue what was left ofTaylors unhappy venture. After ali the

years of pain and sacrifice, the Methodist Church of Angola
boasted 37 full members, only eleven missionaries remained,

and Dondo and Nhangue-a-Pepe were soon to be abandoned. The

Church had reached its lowest ebb. From then on, under Hartzell's

prudent management, the Angolan Methodist Church began to

place greater emphasis on teaching and started to train native

evangelists, whilst, in 1902, the last vestiges of self-sufficiency
were finally abandoned and missionaries began to receive a small

salary.
Héli Chatelain, who had been obliged by lack of funding to

adopt a virtually self-supporting strategy, was to face many ofthe

same difficulties as Taylor's Mission, but the Lincoln mission

prospered until September 1900, by which time four of the

missionaries had taken up the Philafrican League's offer to pay

for their return fares. The group of six missionaries who re

mained, decided that a local committee should be formed to run

the station. Feeling quite rightly that his leadership was threat-

ened, Chatelain disagreed frontally with their decision, and the

last of the disillusioned missionaries was to depart for the United

States on 15lh January 1901. Although he remained on good
terms with Rev. L.T. Chamberlain, the Philafrican Board decided

to send no more volunteers, whilst agreeing, however, to provide

support for Chatelain himself. He declined and was to survive

alone for over a year until his friends in Switzerland came to his

rescue with funding and support. Chatelain was obliged to

become more and more enterprising in order to keep the mission
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station alive, and soon, he too, like the members of the Taylor
mission before him, was forced to set aside ali his misgivings and
earn a living by trading.

115

Although Chatelain attempted to

provide support to fleeing slaves and mediated between the

Portuguese military authorities and the local tribes, his ambi-

tious plan to create refuges for freed slaves proved too much for

a chronically sick man, and, in hindsight, it is clear that, in the

long run, he would have done far more for Angola and its people,
if he had opened a secondary school in Luanda or Moçamedes, as

many of his admirers suggested, whilst advancing his studies of

the native languages and customs. 116

Héli Chatelain continued his evangelical work among the

Kalukembe and the Caconda Bóer community until a few months

before his death on 22nd July 1908. The Swiss-run mission at

Lincoln still exists, as do several ofthe stations first set up by the

missionaries of the American Board and the Taylor Mission. The

cultural, social and politicai impact of the American Protestant

missions still remains to be fully evaluated, particularly in the

context of the tragic and violent cleavages which occurred within

Angolan society after independence.

115
"[...] Chatelain not only serviced the wagons of his settler neighbours but

he also used wagons of his own to provide a transport service. (...) Chatelain

equipped his wagon as a travelling bazaar. He thus entered into competition with

the rather disgruntled Portuguese who owned road-side canteens. Their mainstay.
however, was firewater made of local sugar brandy together with tobacco and

snuff and a rather limited range of consumer goods. The mission wagon. by
contrast, stocked everything which a village

- whether Swiss or African
-

might
need from sewing-needles and dress buttons to gun-flints and door-locks. The

wagon was also used for the long-distance haulage of maize and beans."

For an account of Chatelain's activities at Lincoln, which contrasts sub-

stantially with his sister Alida's clearly censured version, see David Birming
ham^ amusing and well-informed recent paper: Wagon Technology. Transport
and Long Distance Communication in Angola 1885-1908. given at the Berlin

International Symposium: Angola on the Move: Transport Routes, Communica

tion and History. in 2003.

Amongst other interesting facts Bimingham describes Chatelains exploits
as Studebaker's representative in Angola...

116

Writing to Alida Chatelain in 1912, Bishop Joseph Hartzell expressed the

same sentiment:

"I am verg happy that you are writing the biography of your noble brother

Héli Chatelain. I have always greatly regretted that he was not able to continue

to his linguistic work inAngola. Ifit had not been too late, how happy I would have

been tofurnish, with several friends, the necessary resources so that he could

pursue more easily the work for which he was so marvellously gifted! [...]"

Bishop J.C. Hartzell. Letter to A. Chatelain. Cincinnatti, 4lh October 1912. In

Chatelain, Roch. Op.cit.p362
AHU Arquivo Histórico Ultramarino

AHA Arquivo Histórico de Angola -NowArquivo Nacional Histórico de Angola
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FERNANDO PESSOA'S RECEPTION IN THE UNITED STATES:

AN ANNOTATED CHECKLIST OF ITEMS IN JOURNALS,

PERIODICALS, AND NEWSPAPERS

George Monteiro

Brown University

I. JOURNALS AND PERIODICALS

BOOKS ABROAD/ WORLD LITERATURE TODAY
'

1. Samuel Putnam, "Portugal and the Poetic Laboratory", Books

Abroad. 8 (1934), 143.

The author summarizes João Gaspar Simões's argument

in O Mistério da Poesia, noting that the best poetry in

"present-day Portugal" is that of Fernando Pessoa, Cesário

Verde, António Botto, João de Deus [sic], and Adolfo

Casais Monteiro, men who are "acquiring something of a

reputation in other countries".

1
Books Abroad began publication in Januaiy 1927 from the University of

Oklahoma at Norman. (Its title was changed to World Literature Today in 1977).

On opening page of its first issue its editors
offered their rationale for starting up

their new journal: , , ,.„
...

.

The editorial staff of Books Abroad realize that they have a difficult
task

before them. They are undertaking to distribute four times a year a little

magazine of really useful information concerning the more important book

publications of Germany, France, Italy. Spain, Belgium,
Switzerland, the

South American republics, and perhaps other countries. They are hard-

worked modern language teachers in a modest institution, without the

leisure, the equipment, or the experience to do this work as well and

thoroughly as they wish it might be done. They will be criticized for their

omissions and inclusions, for their lack of a hard and fast plan as to just

what types of book shall be treated
and what types left to other publications,

for the amateurish character of some of their matter, for the opportumsm
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2. Anonymous, "Contemporary Portuguese Literature", BA, 13

(Winter 1939), 39-40.

This article summarizes Mário Borges da Fonseca's piece

in Boletim de Ariel praising modern Portuguese litera

ture, in which Mário de Sá-Carneiro and Fernando Pessoa

are identified as "the two great pioneers of modernistic

poetry in Portugal".

3. Adolfo Casais Monteiro, "Portuguese Literature in the Last

Twenty-five Years... III: Criticism and Poetry", BA, 28 (Sept.

1954), 153.

The author defines Presença's role in recognizing the

importance of Orpheu, which gave Portugal "two of her

major poets, Fernando Pessoa and Mário de Sá-Carneiro,

and one of her most extraordinary artists, Almada

Negreiros".

4. G[erald M.] Moser, review of Fernando Pessoa, Obras

Completas, vii; Poesias Inéditas (1930-1935), BA, 30 (Spring
1956), 239.

The reviewer heralds the appearance of the first volumes

culled from the unpublished papers of Pessoa, "the most

gifted, most contradictory, and most controversial of

modern Portuguese poets".

5. G[erald M.] Moser, review of Massaud Moisés, Fernando

Pessoa: Aspectos de sua problemática, BA, 34 (Winter 1960),

89.

The author's four essays give "but a pale idea of the

originality and magnetic appeal of Pessoa's poetry".

which fully expects to change their policy here and there as circumstances

may demand it. They offer their first number with fear and trembling, but
with the conviction that they are undertaking a work which very much

needed doing.
Seventy-five years later, now titled World Literature Today (the change was

made in 1977), this journal is still loyal to its mission as spelled out by its

founding editors, publishing a few articles and occasionally poetry, but mainly
reviews. Although Portugal was not mentioned as one of the featured nations in

the journafs first editorial statement, it was almost immediately added.

Fernando Pessoa has been the subject of only one original essay, Alexandrino
E. Severino's in 1979. Pessoa figures in five other essays: Samuel Putnam's in

1934, an anonymous piece in 1939, Adolfo Casais Monteiro's in 1954, Edouard

Roditfs in 1992, and Janette Turner Hospitafs in 2001. His name also figures
in one list compiled by the editors in 2001. But work by Pessoa or about him and

his work has been the subject of some twenty-nine reviews, while Pessoa has

been significantly mentioned in several reviews of books by Mário de Sá-

-Carneiro, Mário Cesariny, José Saramago, and José Cardoso Pires.
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6. F. Listopad, review of Jacinto do Prado Coelho, Diversidade e

Unidade em Fernando Pessoa, BA, 38 (Autumn 1964), 459.

Now in its second edition (enlarged and revised), this

work, while Ignores "the great criticai ideologies of the

moment", approaches Pessoa by "almost ali the means

that are at the disposal of modern criticism".

7. F. L[istopad], review of Maria Aliete Galhoz, Mário de Sá-

Carneiro. BA, 38 (Autumn 1964), 461.

Sá-Carneiro's work, along "with that of Fernando Pessoa,

is basic to ali the modern poetry in Portugal".

8. F. Listopad, review of Fernando Pessoa, O Banqueiro

Anarquista e Outros contos de Raciocínio, ed. Fernando Luso

Soares, BA, 40 (Spring 1966), 243.

"The Anarchist Banker" probably "does not add anything
essential" to Pessoa's "poetic glory", but it does evidence

"an easy and inspired intelligence, alert to an uncommon

visionary fucidity".

9. Michael Ricciardelli, review of Fernando Pessoa, Poesie, di

Fernando Pessoa, ed. and trans. Luigi Panarese, BA, 43

(Winter 1969), 99.

The reviewer recommends this bi-lingual anthology de

voted to the poet "who encompassed his burning furor

poeticus in the words: To live is not necessary; it is only

necessary to create'", for its faithful translations and its

"intelligent, comprehensive" introduction.

10. Edouard Roditi, review of Mário Cesariny de Vasconcelos, 29

Projectos de Prémio Aldonso Ortigão, seguidos de Poemas de

Londres, BA, 46 (Summer 1972), 468.

For a long while "surrealism failed to have the same kind

of impact in Portugal as in most other European litera-

tures" because Pessoa "had drawn so extensively on the

fantasies of his unconscious and his dream-world long

before André Breton and the French surrealists proposed

this as a basic principie of their poetics".

1 1 . Gerald M. Moser, review of Fernando Pessoa, Selected Poems

by Fernando Pessoa, Including Poems by His Heteronyms

Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, as Well as

Some of His English Sonnets and Selections from His Letters,

tr. Edwin Honig, BA, 46 (Summer 1972), 469.

"The renderings are often as poignant as the originais...

here and there lyrical high spots are achieved in the
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unrimed English, whose rhythms give no inkling, how

ever, of the strong cadences that characterize Pessoa's

short poems".

12. Alex[andrino E.] Severino, "Fernando Pessoa's Legacy: The

Presença and After", World Literature Today , 53 (Winter 1979),

4-9.

The author studies the "pioneering role" of Presença in

making known the novelty and excellence of Pessoa's

poetry", as well as Pessoa's influence on work by Presenças
editors, José Régio, João Gaspar Simões, and Adolfo

Casais Monteiro, as well as the poetry of Carlos Queiroz,
a frequent contributor to the journal.

13. Alexandrino E. Severino, review of Leyla Perrone-Moisés,

Fernando Pessoa: Aquém do eu, além do outro, WLT, 58

(Winter 1984), 79.

One of the "fundamental works" in the study of Pessoa,

this work argues convincingly that the heteronyms were

"the realization of a lack of identify, the nothingness
Pessoa felt to be the true reality behind the subjective
self.

14. Gerald M. Moser, review of The Man Who Never Was: Essays
on Fernando Pessoa, ed. George Monteiro, WLT, 58 (Winter

1984), 81.

Since Pessoa was "a writer in two languages
—

English
first, Portuguese second", it is the fitting "purpose" of this

collection of essays to bring him to the attention of

readers in English-speaking countries.

15. George Monteiro, review of José Blanco, Fernando Pessoa:

Esboço de uma bibliografia, WLT, 58 (Spring 1984), 251.

This is a primary and secondary bibliography, featuring
a final section on translations.

16. Irwin Stern, review of José Saramago, O ano da morte de

Ricardo Reis, WLT, 60 (Spring 1986), 297.

As a character in a novel that has had "a more decisive

impact" on Pessoa's "national populariry" than any "aca-

demic symposium or study", Ricardo Reis "suffers from a

typical Portuguese inner exile: unhappy abroad, dis-

tressed by the state of his homeland, misplaced in his

own era".

17. G[erald] M. Moser, review of Fernando Pessoa, ed. Maria

Aliete Galhoz, WLT, 61 (Winter 1987), 81-82.
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This volume adds to its editoris "reputation as a Pessoa

specialist, earned earlier with editions of his works (Rio
de Janeiro, 1960) and of his Livro do desassossego
(Lisbon, 1982)".

18. George Monteiro, review of Pessoa en personne: Lettres et

documents, ed. José Blanco, trans. Simone Biberfeld, WLT,
61 (Summer 1987), 431.

This first book-length collection of the poefs correspond
ence, an essential volume, appears not in Portuguese as
one might have expected but in French.

19. George Monteiro, review of Onésimo Teotónio Almeida.

Mensagem: Uma tentativa de reinterpretação, WLT, 61 (Au
tumn 1987), 613.

The critic Interprets Pessoa's intentions and literary de

sign in Mensagem in accordance with Georges Sorel's

writings on mythology and politicai action.

20. George Monteiro, review of Joaquim-Francisco Coelho, Micro-

leituras de Álvaro de Campos, WLT, 62 (Autumn 1988), 639.

This is a collection of brief readings and evidence contrib-

uting to what "the author himself properly calls the ideal

factual biography of the poet and his reputation".

21. George Monteiro, review of Fernando Pessoa, CEuvres

completes, 1; Proses (publiées du vivant de Vauteur), ed. José

Blanco, WLT, 62 (Autumn 1988), 639.

This is the first collection, again in French, of Pessoa's

prose texts published during his lifetime, including es

says, introductions, chronicles, stories, and interviews.

22. George Monteiro, review of Fernando Pessoa, Always Aston-

ished: Selected Prose, ed. and trans. Edwin Honig, WLT, 63

(Summer 1989), 463.

The prose of the biographical Pessoa, "following the ex-

ample of his poetry, constructs a second hall of mirrors,

which gives us, as it did the living poet, the only images

of the writer—shadows and further shadows—that we

really have".

23. George Monteiro, review of Yara Frateschi Vieira, Sob o ramo

da bétula: Fernando Pessoa e o erotismo vitoriano, WLT, 64

(Spring 1990), 288.

This pioneering study "expands our sense of the meaning

of Pessoa's English poems"—"Antinous" and
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"Epithalamium"—by Placing them within the context of a

Victorian England steeped in eroticism, literary and oth-

erwise.

24. George Monteiro, review of CBxres completes, 3: Poésies et

proses de Álvaro de Campos (publiés du vivant de Fernando

Pessoa) and CHires completes, ed. José Blanco, and CEuvres

completes, 4: Poèmes de Alberto Caeiro (publiés du vivant de

Fernando Pessoa, WLT, 64 (Spring 1990), 289.

These volumes in French, presenting the work of Álvaro

de Campos and Alberto Caeiro, adhere to "Pessoas own

choices as to when and how to present his heteronyms"
in print.

25. George Monteiro, review of Álvaro de Campos (Fernando

Pessoa), Vida e obras do engenheiro, ed. Teresa Rita Lopes,

WLT, 65 (Summer 1991), 467.

Published on the centenary birth day of the Glasgow-
trained engineer and poet", this selection offers sixty-
three hitherto unpublished texts, including poems to

Carry Nation and to Walt Whitman, at least one scatologi-
cal põem, and more sonnets.

26. Edouard Roditi, "Paul Celan and the Cult of Personality",
WLT, 66 (Winter 1992), 18.

Having been proposed to Celan (who knew no Portu

guese) as someone who could help him turn Pessoa's

poems into German, Roditi produced "rough word-for-

word translations into German" that Celan "proceeded to

rewrite in more poetic diction".

27. Brian Evenson, review of Fernando Pessoa, The Book of

Disquiet, trans. Alfred Mac Adam, WLT, 66 (Autumn 1992),

702.

"Translated smoothly, with a good deal of faithfulness to

the original", Pessoa's Modernist and "startlingly contem-

porary" text ("no beginning, no ending"; "fragments" ar-

ranged arbitrarily) is "a world-class achievement" in a

prose that is sometimes remarkably similar to that of

Samuel Becketfs Unnameable, "written fifteen years after

Pessoa's death".

28. George Monteiro, review of Fernando Pessoa, Message, trans.

Jonathan Griffin, WLT, 67 (Spring 1993), 348-49.

By giving the compositional dates in manuscript of the

various poems the poet collected into this single work,
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this version of Mensagem recalls the questions many
readers have had about authorial intention and tone in

this seemingly patriotic book.

29. George Monteiro, review of Fernando Pessoa, Lisboa: O Que
o Turista Deve Ver/ What the tourist Should See, WLT, 67

(Autumn 1993), 794-95.

Solecisms in the English text of this bi-lingual edition of

an unpublished guide to Lisbon found in Pessoa's espólio
raises the slightest suspicion that this might not be

Pessoa's work.

30. George Monteiro, review of Álvaro de Campos (Fernando

Pessoa), Álvaro de Campos: Livro de Versos, WLT, 68 (Winter

1994), 98-99.

In competition with Cleonice Berardinelli's volume in the

"Edição Crítica de Fernando Pessoa", Teresa Rita Lopes'
criticai edition orders Álvaro de Campos's poems by date
of composition as assigned by Pessoa, thereby establish-

ing "an approximate autobiographical record of Campos's
'life-work'".

31. George Monteiro, review of Fernando Pessoa, Poemas Ingleses,
1: Antinous, Inscriptions, Epithálamium, 35 Sonnets, ed. João

Dionísio, WLT, 68 (Winter 1994), 99.

This volume in the "Edição Crítica de Fernando Pessoa"

presents the English-language poems Pessoa published

during his lifetime, along with facsimile reproductions of

his two, much revised, copies of 35 Sonnets, along with

three versions of Pessoa's defense of his põem Antinous

undertaken to answer the "mainly negative response" it

received in the British Isles.

32. Gerald M. Moser, "Miguel Torga (1907-1995)", WLT, 71 (Win

ter 1997), 99.

For a few months Torga belonged to the group that

published Presença, "one of whose contributors was

Fernando Pessoa".

33. George Monteiro, review ofArnaldo Saraiva, Fernando Pessoa:

Poeta—Tradutor de Poetas, WLT, 71 (Winter 1997), 132-33.

This bi-lingual anthology shows Pessoa to have been an

active translator of literary texts, deriving mainly from

English, but also from the French, the Spanish, and, in

one instance, at least. the Russian.
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34. Giose Rimanelli, 'The Poetry of Limited Exile and Its Reveal-

ing Trek Among Italy's Small Presses", WLT, 71 (Spring
1997), 289-90.

With "the singer/composer Farone", in "the Thespian
Cart of poetry," rides "the actor Pierluigi Giorgio, the head

organizer, who in the town square recites and performs

Gibran, Pessoa, Hesse, Walcott, Castaneda, Justin

Vitiello..."

35. Charles D. Klopp, "António Tabucchi: Postmodern Catholic

Writer", WLT, 71 (Spring 1997), 331-34.

Tabucchi is "an authority on the writings of the Portu

guese poet Fernando Pessoa..."

36. Frans van Rosevelt, review of E. M. Beekman, Troubled

Pleasures: Dutch Colonial Literature from the East Indies,

1600-1950, WLT, 71 (Spring 1997), 398-99.

"The first of five epigraphs in E. M. Beekmans study of

colonial literature is Pessoa's põem on Henry the Naviga
tor, 'sole ruler ever to hold the world in the palm of his

hand'".

37. George Monteiro, review of Maria José Lancastre, Fernando

Pessoa, trans. Simon Pleasance, WLT, 71 (Autumn 1997),

133.

This English-language version, translated from the Ital

ian, of the revised edition of Fernando Pessoa: Uma

Fotobiografia offers "an introductory essay by António

Tabucchi" (first published in Quaderni Portoghesi in 1978)

in which is displayed the deconstruction of the poefs
self—an odd message accompanying a collection of "real-

istic" photographs.

38. George Monteiro, review of Robert Bréchon, étrange étranger:
Une biographie de Fernando Pessoa, WLT, 71 (Winter 1998),

120.

This criticai biography
—

following closely João Gaspar
Simões's interpretation ofthe life in his 1950 Vida e Obra

de Fernando Pessoa—makes most of its numerous com

parisons with French writing (much of which Pessoa

might not have read) rather than to the English writing
that he knew.

39. Júri Talvet, 'The State of Estonian Literature Following the

Reestablishment of Independence", WLT, 72 (Spring 1998),

307-12.
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Pessoa is one of the "leading twentieth-century Western

writers whose work until 1990 was known in book trans

lations published in Soviet Estónia".

40. George Monteiro, review of Darlene J. Sadlier, An Introduction

to Fernando Pessoa: Modernism and the Paradoxes ofAuthor-

ship, WLT, 72 (Autumn 1998), 817.

This study "intervenes" both "in continuing scholarly
debate, especially in its explanation of the nature of the

poefs major heteronymic projecf ', and in "its rehearsal of

the uses, misuses, and abuses to which the poet and his

work have been put", starting with the praise of the

Presença group and running to past and current prac-

tices in the official and unofficial editing" of Pessoa's

work.

41. José Saramago, 'The 1998 Nobel Lecture", trans. Tim Crosfield

and Fernando Rodrigues, WLT, 73 (Winter 1999), 8.

Saramago reveals that he learned late that the Ricardo

Reis whose poetry he was so taken by was really a

creation of Pessoa's, not an actual person.

42. Richard A. Preto-Rodas, "José Saramago: Art for Reasons

Sake", WLT. 73 (Winter 1999), 13.

"Pessoa himself would have marveled at the shifting

moods, voices and identities" of Saramago's novel, The

Year of the Death of Ricardo Reis; "and he would have

thrilled to the authors wit and irony".

43. Richard A. Preto-Rodas, review of José Cardoso Pires, Lisboa,

Livro de Bordo: Vozes, Olhares, Memorações, WLT, 73 (Spring

1999), 318.

Everywhere "the idler is comforted by the presence of

Fernando Pessoa", who, sometimes in the company of

Álvaro de Campos, "appears in this 'log' in places like the

American Bar, where he was a regular".

44. George Monteiro, review of Enrico Martines, Cartas entre

Fernando Pessoa e os directores da Presença, WLT, 73 (Spring

1999), 318-19.

This is an annotated, contextualized gathering of letters

exchanged by Pessoa and the editors of the journal

Presença—José Régio, João Gaspar Simões, Adolfo
Casais

Monteiro, and (in an appendix) Adolfo Rocha (Miguel

Torga).
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45. Richard A. Preto-Rodas, review of José Cardoso Pires, Lisboa.

Livro de Bordo: Vozes, Olhares, Memoraéões, WLT, 73 (Spring

1999), 318.

Everywhere in Lisbon "the idler is comforted by the

presence of Fernando Pessoa, for whom 'Lisbon was a

state of mind'".

46. George Monteiro, review of Barão deTeive (Fernando Pessoa),

A Educação do Estóico, WLT, 74 (Winter 2000), 216-17.

The unfinished and fragmentary literary remains of the

feckless aristocrat, the Barão de Teive (a minor figure in

Pessoa's coteries of fictitious personalities) are gathered
and arranged to make up a narrative of what might be

called Prufrockian failure. The Baron's editor explains
that in killing off this heteronym Pessoa successfully
exorcised the sexually crippled rationalist part of himself.

47. Will H. Corral, review of Enrique Vila-Matas, Bartleby y

compartia, WLT, 74 (Autumn 2000), 898-99.

The narrator of this novel includes Pessoa among the

writers of the "literature of No"—"the literature of still-

ness, passivity, or postponement". (898-99)

48. [The Editors], "World Literature Today's Top 40 List, 1927-

-2001", WLT, 75 (Summer/ Autumn 2001), 73.

The list includes Pessoa's Livro do desassossego under

the year 1962. [Livro do desassossego, Páginas Escolhidas

appeared under the Art & Cultura imprint in Porto in

1961],

49. Janette Turner Hospital, "WLTs Top 40 List: A Response",
WLT, 75 (Summer/ Autumn 2001), 75.

Pessoa's Livro de desassossego meets one of her criteria

for inclusion on a list of books of "major importance in

World Literature": "a work which, against ali odds, seems

to make its way from nowhere to world consciousness by
word of mouth and by ardent recommendation",

50. Ranier Schulte, "The Struggle Between Omissions and Addi-

tions", WLT, 75 (Summer /Autumn 2001), 81-83.

Links Pessoa with Lorca as poets who "launched the

poetic sensibility into a different direction", giving "form

to the most delicate human perceptions and emotions

through a continuous metaphorical invention in their

poetic associations".
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George Monteiro, review of Irene Ramalho de Sousa Santos,

Atlantic Poets: Fernando Pessoa's Turn in Anglo-American
Modernism, WLT, 78 (Sept. -Dec. 2004), 152-53.

This book defines the Atlantic spirit that brings together
Pessoa's heteronymic poetry, Whitmans archetypal de-

mocracy of the emotions, Hart Crane's transnationalism,

and Wallace Stevens' stay-at-home metaphysics.

HISPÂNIA

Gerald M. Moser, "Recent Publications on Portuguese Lan

guage and Literature (1945-1947)", 31 (May 1948), 163-74.

"Fernando Pessoa's complete works were reissued, his

correspondence made public, and an anthology, edited

by Casais Monteiro, was published. Furthermore, Jacinto

do Prado Coelho began to prepare a thesis on the problem
of expression in this poet, who his behind several pseu-

donyms".

Gerald M. Moser, "Portuguese Writers of this Century", 50

(Dec. 1967). 947-54.

"Pessoa carried poetry away from the now courtly, now

folk-like melodious nicety that characterized it in Portu

gal (although he proved that he, too, could produce

quatrains in the popular vein) to a complicated art nur-

tured by cosmopolitan culture, psychological study and

criticai reflection, with a playful, ironic twist".

Alexandrino E. Severino, "A Primeira Publicação Literária de

Fernando Pessoa", 54 (Mar. 1970), 68-72.

Contrary to what had been thought, "Macaulay", pub

lished in The Durban High School Magazine in 1904, is

not a redaction of the essay Pessoa submitted
for admis-

sion to the university.

Raymond Sayers, review of Studies in Modern Portuguese

Literature. Tulane Studies in Romance Languages and Litera

ture. New Orleans: 4. Tulane University, 1971, 57 (May

1974), 378.

"Robert D. F. Pring-Mill's 'The Themes of Fernando

Pessoa's English Sonnets' is a careful reading of the 35

Sonnets, which may prove of use to the Pessoa student

who is forced to come to grips with the poefs strange

English, which is much more difficult than the ideas. If
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he had been granted more space, perhaps Mr. Pring-Mill

might have attempted to say something about their

sources; although I find it difficult to agree with him that

they stimulate one to rich, disturbing thought, I would be

the first to admit that anything that Pessoa wrote de-

serves thoughtful study".

5. David S. Díaz, "Pessoa no teatro", 57 (Dec. 1974), 996.

Pessoa's poetry is the basis for a piece then playing in Rio

de Janeiro.

6. Gerald M. Moser, review of Winfried Kreutzer, Stile der

portugiesischen Lyrík im 20. Jahrhundert, 65 (Mar. 1982),

T46-47.

Kreutzer barely mentions Jorge de Sena and Miguel

Torga, but Pessoa "dominates half of her book.

7. Mary L. Daniel, review of Ronald W. Sousa, The Rediscoverers,

65 (Dec. 1982), 660-61.

Focusing on Mensagem, Sousa finds Pessoa's "ideal 'un-

realistically intellectualisf , with 'obvious lack of direct

applicability to socio-political reality". but does not deal

with the "contrastive visions" of the three major hetero-

nyms.

8. Alexandrino E. Severino, "Fernando Pessoa: AModern Lusiad",

67 (Mar. 1984), 52-60.

Spoken in Pessoa's own voice, the põem "Avisos"

[Mensagem) offers a key to understanding the poefs

feeling of patriotism, which is "imbedded in the contest of

an overall artistic program that transcends it". "Whether

the sentiment is genuine to the man is not the issue.

What is relevant is that within the artistic program he

constructed, the patriotic sentiment becomes identified

with the Portuguese poet Fernando Pessoa, not with any

of the heteronyms".

9. Leland Guyer, "Fernando Pessoa and the Cubist Perspective",
70 (Mar. 1987), 73-78.

Examines the relationship of "the Cubist notion of per

spective" and Pessoa's "literary creation", especially "his

fragmentation of the empirical self into multiple poetic

personae".

10. Richard A. Preto-Rodas, review of Fernando Pessoa, The

Surprise of Being, 71 (Dec. 1988), 851-52.
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The translators limit themselves to poems the poet attrib-

uted to himself (not to his heteronyms). "This collection,

therefore, presents Pessoa's work in its most decentral-

ized mode, forever in flux between sensation and reflec-

tions. The one certitude is that here is nothing at the

heart of consciousness, which 'is' only by not being
whatever it is conscious of.

1 1. Alexandrino E. Severino, "Was Pessoa Ever in South Africa?"

74 (Sept. 1991), 526-30.

Reprints contributions by the English-language hetero

nyms Charles Robert Anon and Alexander Search to the

NatalMercury to demonstrate that Pessoa, while in South

Africa, he "reacted, nobly and persuasively, to the social

and politicai ills of the day".

12. George Monteiro, "Álvaro de Campos's Geography", 74 (Sept.

1991), 531-35.

Places Álvaro de Campos's water-side meditations ("Bar-

row-on-Furness") within the English Romantic tradition

of William Lisle Bowles's and William Wordsworth's son

nets, especially the lattefs The River Duddon: A Series of
Sonnets.

13. George Monteiro, review of António Cirurgião, O "Olhar

Esfíngico" da Mensagem de Pessoa, 75 (Oct. 1992), 561-62.

The principal value of this "close reading" of Mensagem

lies in the intelligent, informed way it tackles ali the

verses of that põem
—often line by line, sometimes word

by word.

14. George Monteiro, review of Fernando Pessoa, The Book of

Disquietude, 76 (Mar. 1993), 102-3.

A survey of the various and conflicting texts of Livro do

Desassossego in print suggests the book is "a post-

modernist readefs dream", in which he can arrange and

rearrange the material in the book to his hearfs delight.

Whether or not the book is Pessoa's magnum opus, "it is

the book that will most likely put Pessoa's international

reputation over the top".

15.Anna Klobucka, review of Margo Milleret and Marshall C.

Eakins, editors, Homenagem a Alexandrino Severino: Essays

on the Portuguese Speaking World, 79 (Dec. 1996), 792-93.

This festschrift includes essays on Livro doDesassossego,
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Pessoa's translation of Nathaniel Hawthorne's novel, The

Scarlet Letter, and the "'invention'" of "'Fernando Pessoa'"

as "the key figure in Portuguese literary modernism".

16. Richard A. Preto-Rodas, review of George Monteiro, The

Presence of Pessoa: English, American, and South African

Literary Responses, 82 (May 1999), 251-53.

This book "establishes the place of the Portuguese poet in

the Anglophone world... [It] should help to remind (espe

cially American) academics that their canons cannot

afford to omit Pessoa and his heteronyms".

17. Richard A. Preto-Rodas, review of George Monteiro, Fernando

Pessoa and Nineteenth-Century Anglo-American Literature,

85 (Mar. 2002), 71-72.

"The wide range of research evident in 'Web of Empire'

[Chapter 10] characterizes Monteiro's book as a whole. In

approaching his subject he renews our acquaintance
with dozens of writers and thinkers and their works.

There is no doubt that, as he asserts in his epilogue, 'A

Last Word', George Monteiro has 'addressed the implica-
tions of identified instances in which the imaginings of

[many!] others helped to shape Pessoa's imagination,

memory, and sense of reality'".

18. John Ross, review of George Monteiro, Fernando Pessoa and

Nineteenth-Century Anglo-American Literature, 85 (Sept. 2002),
535-36.

"While many scholars mention the importance of Pessoa's

British education in Durban, South Africa, Monteiro's

study is the first to delve into the poefs fascination with

some of the best-known Anglo-American literary figures
of the nineteenth century, who came to influence his

formation as a writer".

HISPANIOLA

1. Ferreira-Pinto, Cristina. "Darío y Pessoa: Un Análise

Arquetípico", no. 96, vol. 32 (May 1989), 65-71.

Darío's "Sonatina" and Pessoa's "Eros e Psique" are com-

pared in terms of their popular and archetypal materiais.

2. Anderson, Robert N. "The Static Drama of Fernando Pessoa",

no. 104, vol. 35 (Jan. 1992), 89-97.

O marinheiro is a lyric drama, lacking kinesic action or

plot; the absence of both foregrounds dialogue, poetic
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language, and philosophical and metalinguistic refer-

ents.

LUSO-BRAZILIAN REVIEW

Sol Biderman, "Mount Abiegnos and the Masks: Occult Im-

agery in Yeats and Pessoa", June 1968, 5: 59-74.

"Yeats and Pessoa employed common hermetic images in
their art. Mount Abiegnos, the Rose and the Cross, the

Initiation, the illusory nature of death, and the Mask".

Raul Miguel Rosado Fernandes, "Três Poetas Blasfemos

(Bocage, Junqueiro, Pessoa)", Dec. 1968, 5: 35-62.

Unlike Bocage and Junqueiro, Pessoa is never converted

away from blasphemy, which, in his case, becomes ever

more entrenched; yet, oddly, he remains the most reli

gious of the three poets because of his constant search

for the divine sustenance that is always denied him.

Alexandrino E. Severino, "A Presença de Milton em uma Ode

de Álvaro de Campos", Summer 1970, 7: 35-45.

Milton's poems "LAllegro" and "II Penseroseo, which fig-
ured in Pessoa's school examinations, turn up as influ-

ences on Álvaro de Campos's "Dois Excertos de Odes".

Joaquim-Francisco Coelho, "A morte de Fernando Pessoa na

imprensa portuguesa do tempo", Dec. 1972, 9: 96-101.

The view that Pessoa's death was ignored by the day's

newspapers is disproven by an examination of the news

papers O Comércio do Porto, O Século, Diário de Lisboa,

Diário de Notícias, Fradique, Bandarra, and O Diabo.

Mareia Smilack, "Opposition and Interchange: Resolution

Through Persona in Fernando Pessoa's Tabacaria'", June

1973, 10: 113-19.

"Álvaro de Campos' style in Tabacaria' is a construetion

of contraries. He presents the juxtaposition of opposites

only to diminish the importance of their differences by

suggesting that in a universal context their differences

are irrelevant—that in a universal context opposites are

in face indistinguishable".

Joanna Courteau, "O Sonho na Poesia Ortõnima de Fernando

Pessoa", Winter 1974, 11: 206-11.

The dream in Pessoa's orthonymic poetry seems to offer

a way to encounter life; but the dream is itself life.
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7. Margarida L. Losa, "Fernando Pessoa, the Saudosista", Win

ter 1975, 12: 186-212.

"Pessoa cannot be said to be a 'typical' conservative poet.

Though a poet of nostalgia, except in his nationalistic and

esoteric poetry, has no fixed point of referral in any

particular past or tradition. As a poet, and especially
when signing with his heteronyms, he is, as a rule, too

ironical, too criticai and self-critical, too disruptive, to be

considered a conservative or reactionary in any usual

sense of these terms".

8. Geoffrey R. Barrow, "The Personal Lyric Disguised: Fernando

Pessoa's Mensagem", Summer 1976, 13: 91-99.

"If we distinguish between explanatory-historic and lyric-

prophetic poems inMensagemwe discover that the rather

depersonalized, explanatory-historic põem becomes less

frequent while the more personal lyric-prophetic põem

becomes more so as we approach the end of the work".

9. Marilyn Scarantino Jones, "Three Heteronyms and an

Orthonym", Winter 1977, 14: 254-62.

"The orthonym may be viewed as the most important
member of the coeterie" that includes Campos, Reis, and

Caeiro as its other members. "It is he who poses the

problem [of identify] basic to ali four poets and their

creator, and it is he who surrenders to the futility of

finding a solution".

10. Alexandrino Severino, "'Rubaiyaf, um Poema Desconhecido

de Fernando Pessoa", Summer 1978 [Supplementary Issue],

15: 67-74.

Edward Fitzgerald's translation of Ornar Khayyam's

Rubaiyat influenced the form as well as the content of

Pessoa's "Rubaiyat", a põem Severino discovered in the

Jan. 1932 issue of Contemporânea.

ll.Pamela Bacarisse, "Fernando Pessoa: Towards an Under -

standing of a Key Attitude", Summer 1980, 17: 51-61.

Contempt, manifested in revulsion, laughter, and smil-

ing, is the key. "Pessoa's work deflates in the same way

that satire does, and it is in this way
—

particularly as

Álvaro de Campos
—that the poetry is most affecting to

the English reader with a taste for sardonic and amused

reaction to understated suffering".
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12. Ellen Sapega, "On Logical Contradictions and Contradictory

Logic: Fernando Pessoa's O banqueiro anarquista", Summer

1989, 26: 111-18.

The "Banker is not a successful anarchist in the politicai
or the philosophical sense ofthe word. Rather he survives

as an ironic symbol of the impossibility of putting these

concepts into practice without taking refuge in a newly
created, fictional world".

13. Eliana Berg, "Álvaro de Campos: a angústia de Não-Ser",

Winter 1991, 28: 1-12.

Campos is profoundly conscious of himself as a theatrical

personage or dramatic character. He battles his creator

as fellow-author and fellow-dramatist. He is imprisoned
in his role because he cannot "Be", with the result that he

dramatizes and directs "others" in his own on-going,

fictional existence of ontological anguish.

14. Maria Irene Ramalho de Sousa Santos, "An Imperialism of

Poets: The Modernism of Fernando Pessoa and Hart Crane",

Summer 1992, 29: 83-95.

Without insisting on any direct influence either way, the

author concludes that Pessoa's Mensagem and Crane's

The Bridge constitute "the most accomplished

aestheticization of the idea of imperium in Anglo-Ameri

can modernism".

15. Joanna Courteau, "A Inscrição da Nacionalidade na poesia de

Rosália de Castro, António Machado e Fernando Pessoa",

Summer 1993, 30: 181-96.

Rosália reacts to a crisis in the rebirth of Galician iden-

tification, Machado confronts the results and conse-

quences of the events of 1898, and Pessoa suffers the

installation of the Republic after the fali of the Monarchy.

Each poet, in turn, furnishes the material for a new

national discourse through both the reclamation and the

omission of important elements of history.

16. Ellen W. Sapega, review of Dionísio Vila Maior, Fernando

Pessoa: Heteronímia e Dialogismo, Summer 1997, 34:
149-50.

By reading Pessoa's heteronyms in the light of Bakhtins

theories on polyphony and the dialogic, Vila Maior devel-

ops "a study of the heteronymic process that avoids many

of the pitfalls of biographical and/or psychological ex-

227



planations for Pessoa's 'discovery' within himself of his

three major heteronyms.

17. Darlene J. Sadlier, "Nationalism, Modernity, and the Forma-

tionofFernando Pessoas Aesthetic", Winter 1997, 34: 109-22.

The twin but conflicting influences of nationalism and

modernism helped form Pessoa's aesthetic theories and

probably contributed to the evolution of his heteronyms,
which permitted him to reconcile opposites stylistically in

individually discrete poems.

18. William P. Rougle, 'The Poetry of Fernando Pessoa in the

Soviet Union", Summer 1998, 35: 79-85.

In 1973-1992 Russian translations of Pessoa's poems

were heavily censored for traces of modernism, the oc-

cult, mysticism, Judaism, and individualism; neverthe-

less there more than 220 of Pessoa's poems were pub
lished during that time.

19. Maria Irene Ramalho de Sousa Santos, review of George
Monteiro, The Presence of Pessoa: English, American, and

Southern African Literary Responses, Summer 1999, 36:

141-43.

This study records the "first impact of Pessoa's poetic
creations (including the concept of heteronymy itself) on

poets writing in English", including Roy Campbell,
Edouard Roditi, Thomas Merton, Edwin Honig, Lawrence

Ferlinghetti, Allen Ginsburg, among others.

20. Anna Klobucka, review of Darlene J. Sadlier, An Introduction

to Fernando Pessoa: Modernism and the Paradoxes ofAuthor-

ship, Summer 1999, 36: 143-44.

The strengths of this study are its treatment of Pessoa's

juvenilia (seldom considered by critics) and its emphasis
on the social and politicai contexts of Pessoa's work.

21. Stacey Sanders, "Whafs in a Name?" Summer 2002, 39: 3-7.

"The written structure" of José Saramago's novel, The

Year of the Death ofRicardo Reis: "Ricardo Reis's job as

a poet as a metaphor for the desire to control language,
the dialogue within the text, the role of 'names' in the

novel, Ricardo Reis's relationship with the deceased

Fernando Pessoa, and his death at the end of the book ali

oppose conventional language usage".
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PORTUGUESE STUDIES NEWSLETTER AND PORTUGUESE

STUDIES REVIEW2

1. [Douglas L. Wheeler], "International Conference on Fernando

Pessoa", Portuguese Studies Newsletter No. 3 (Fall-Winter,

1977-78), p. 2.

Reports on the conference held at Brown University,
Providence, R. I. on Oct. 7-8, 1977.

2. [Douglas L. Wheeler], "First International Conference of

Pessoan Studies", Portuguese Studies Newsletter, No. 5 (Fall-

Winter, 1978-79), p. 16.

A detailed description of the proceedings at the self-

defined "Primeiro Congresso Internacional de Estudos

Pessoanos", held in Oporto, Portugal, Apr. 3-5, 1978.

3. [Douglas L. Wheeler], "Gávea-Brown Publishes The Man Who

Never Was", Portuguese Studies Newsletter, No. 12 (Fall-

Winter, 1983-84), p. 10.

Objects to the title because it has already been used by

Ewen Montague for his account of a real-life spy escapade

during World War II.

4. Jaime H. da Silva, review of The Man Who Never Was: Essays

on Fernando Pessoa, Portuguese Studies Newsletter, No. 12

(Fall-Winter, 1983-84), pp. 29-34.

The volume "contains scholarly articles of significance

and personal testimonies which will become indispensa-

ble to future studies" of the poet. Especially notable are

the essays by Jorge de Sena, João Gaspar Simões,
Ronald

W. Sousa, and Joanna Courteau. The interview with

Pessoa's American translator, Edwin Honig, "should be a

prerequisite for any Anglophone reader who is bout to

encounter Pessoa for a first time or who has done so and

has held back because of what Honig terms Pessoa's

'conscientious modernity, his philosophical jongleurism".

5. Ronald W. Sousa, review of O Manuscrito de O Guardador de

Rebanhos de Alberto Caeiro: Edição Facsimúada, ed. Ivo

Castro, Portuguese Studies Newsletter,
No. 17 (Spring-Sum-

mer 1987), pp. 32-33.

2
Under the auspices of the International Conference Group on Portugal,

organized by Douglas Wheeler at the University of New Hampshire, Durham.

New Hampshire, tne Portuguese Studies
Newsletter began publication in 1976;

it was succeed by the Portuguese Studies Journal
in 1991.
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Based on a clean-copy manuscript now in private hands,

this edition supercedes the published version of the põem
on which ali prior criticai analysis has been based.

1. Susan Margaret Brown, Review ofAnne Terlinden, Fernando

Pessoa: The Bilingual Poet: A Criticai Survey of "The Mad

Fiddler", Portuguese Studies Review, 1 (Fall-Winter, 1991-

-92), 85-86.

This study fails to deal with the "Zeitgeist" The Mad

Fiddler "as a whole reflects". There are a "great many
echoes from late nineteenth-century English writers" in

these poems, but "the English connection is virtually

ignored". In fact, "very little is said about the poems".

2. Jaime H. da Silva, review of Zbigniew Kotowicz, Fernando

Pessoa: Voices ofa Nomadic Soul, Portuguese Studies Review,
6 (Fall-Winter, 1997-98), 144-47.

This is "a long, incisive Introduction in English not only
to Pessoa and his oeuvre, but also to his criticai and

cultural fortune". "One major quibble" is that the author

"slights not only Pessoa's literary production in English,
but also the importance of Pessoa's command of that

language and of his appreciation for and inter -textual

metamorphosing of poetry in English into 'new' verse in

Portuguese".

3. Don Burness, review of George Monteiro, The Presence of
Pessoa: English, American and Southern African Responses,

Portuguese Studies Review, 7 (Spring-Summer-Fall 1998),
104-06.

This book "explores the responses to Pessoa of fellow

writers and translators" in the English-speaking world.

These include the Americans Thomas Merton, Allen

Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Edwin Honig ("the great
translator of Pessoa and a distinguished poet in his own

right"), and Joyce Carol Oates, the South African poets

Roy Campbell and Charles Eglington, and the "British

poets Michael Hamburger, John Wain, Andrew Harvey
and Dennis Silk".

"Studied as well is the first writer to present Pessoa to an

American audience, Edouard Roditi".

4. Ellen W. Sapega, review of Darlene Sadlier, An Introduction to

Fernando Pessoa: Modernism and the Paradoxes of Author
-

ship, Portuguese Studies Review, 8 (Fall-Winter 1999-2000),
173-75.
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This "original and noteworthy contribution" to Pessoa

studies—a "general description of Pessoa's complex po
etic universe", combined with "observations on the cur

rent debates occurring in Pessoa studies"— may "pro-
voke" its "own heated responses".

II. NEWSPAPERS

A search of the New York Times, Los Angeles Times.

Washington Post, Wall Street Journal, and Christian Science

Monitor, has turned up fifty-one Pessoa items for the periocl of
1966-2003.

THE NEW YORK TIMES

1. Richard F. Shepard, "She Sings the Sad Fados" (June 12.

1966), p. 140.

'The best poets of Portugal write fados
—

some have writ

ten specially for Miss Amália Rodrigues. She can make

fados of poems by Fernando Pessoa or by any other poet
who writes in four-, five-, or six-line verse".

2. Walter Clemons, "James Dickey, Novelist" (Mar. 22, 1970),

p. 298.

The poet James Dickey, best known, however, as the

author of the novel Deliverance, is quoted: "I think ifs

important, as you get older, to discover and energize
different parts of yourself. I like to think about a Portu

guese poet named Fernando Pessoa, who spread himself

out into four personalities, and tried to create a com-

pletely separate body of work for each ofthe four. Unfor-

tunately, I believe none of the four turned out to be very

good, but what a terrific idea!"

3. Alan Williamson, "Poets Explain Themselves" (Oct. 21 , 1979),

p. BR3.

Of The Poefs Work, Williamson writes that "the great

Modernists of most countries are represented here—Paul

Valéry, Federico Garcia Lorca, Boris Pasternak, Fernando

Pessoa, Eugénio Montale, Wallace Stevens..."

4. Anatole Broyard, "Books: Poets on Poetry" (Dec. 7, 1979).

p. C28.

Broyard's column starts out: "'I am ravished by passions

I repudiate,' writes Fernando Pessoa".
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John Darnton, "New Lisbon Museum A Home for Modernists"

(Aug. 17, 1983), p. C17.

"The emphasis is on Portuguese modernists, beginning
and ending with the father ofthe movement here, Almada

Negreiros. His 30-foot tall tapestries, copied from murais

in a Lisbon harbor building, occupy pride of place in the

mezzanine. Alongside is his evocative portrait of Fernando

Pessoa, the poet, seated at a wooden table, formally
attired with a cigarette in hand and blank writing paper

before him".

David H. Rosenthal, "Unpredictable Passions" (Dec. 13, 1987),

p. BR32.

Reviewing The Keeper of Sheep and Poems of Fernando

Pessoa (both books translated by Edwin Honig and Susan

M. Brown) and Travelling in the Family by Carlos

Drummond de Andrade (translated by Thomas Colchie

and Mark Strand), Rosenthal writes: "Carlos Drummond

de Andrade (1902-87) and Fernando Pessoa (1888-1935)

rank among the foremost poets of our century, yet nei-

ther has received much recognition in the United States.

It is tough being an author whose native language is

deemed 'minor'. Still, one can't grumble, for here we have

a generous selection of each. Perhaps the gods deliber-

ately deferred this pleasure, knowing that after the thin

gruel of much recent North American verse, we would

need something robust, of the kind we get in Pessoa's

'Salutation to Walt Whitman'... Eloquent, volatile and

obsessed with life—and death—their poetry [Pessoa's and

Drummonds] place them among the modernist giants in

whose shadow we live and who made our century one of

extraordinary poetic richness".

Joseph Brodsky, "How to Read a Book" (June 12, 1988), p.

BR1, 27.

"Arm yourself with the works of poets in your mother

tongue, and by the end of summer your literary taste will

be in great shape... If it is Portuguese, you should try
Fernando Pessoa and perhaps Carlos Drummond de

Andrade".

Herbert Mitgang, "2 Women, One Poet and the Ghost of

Another" (Apr. 30, 1991), p. Cl 7.

Reviewing José Saramago's The Year of the Death of
Ricardo Reis, Mitgang writes: "The third character, the



ghost of Fernando Pessoa, walks through doors and

comes heavily laden with symbolism and mystery. Pessoa,
who died in 1935 at the age of 47, is regarded as

Portugals most influential modern poet, who created

Ricardo Reis as one aspect of himself. The conversations
between the Ricardo Reis of the novel and Pessoa will

have more meaning to students of Portuguese literature
than to American readers. It can save time and research

not to ponder too deeply about whether Ricardo Reis is

Pessoa, or a figment of José Saramago's imagination:
better to stick with the human instead of the literary
puzzle in the story".

9. "Noted With Pleasure" (July 24, 1991), p. BR35.

Under the title "Literature's Green. Eternal Fields", ap-

pears the following quotation from the Pantheon edition

of The Book of Disquiet:
Literature—art wed to thought, attained without the stain
of reality

—

seems to me to be the goal toward which every
human effort ought to strive, if that effort were really
human and not an animal superfluity. I think that to say

a thing is to retain its virtue and grow out its terror. Fields

are greener in the saying than they are in their own

verdure. Flowers, if they are described with phrases that

could define them in the air of imagination, will have

colors of a permanence that cellular life does not permit.
To move is to live, to speak is to survive. There is nothing
real in life that is not real because someone described it

well.

10. Fernanda Eberstadt, "Proud of His Obscurity" (Sept. 1 , 1991),

p. BR26.

Reviewing The Book of Disquiet, Eberstadt writes:

"Fernando Pessoa (1888-1935) was a Portuguese mod-

ernist poet whose verse is as searing as that of Rilke or

Mandelstam. The bare facts of Pessoa's life make him the

very archetype of the artist as orphan, saint, invisible

man... Limpid, aphoristic, gorgeous, sometimes madden-

ing and utterly original, this compendium of dull days

and transfiguring epiphanies is so distilled it should be

dipped into in small doses over a lifetime".

1 1 . John Parales, "Pop/Jazz: Personalized Bossa Nova From

Veloso" (Sept. 6, 1991), p. 60.

The Brazilian musician-performer Caetano Veloso is

quoted: "Ali the songwriters of my generation were influ-
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enced by modern Brazilian poetry. Poets like Vinícius de

Moraes, who started as a poet and became a pop lyricist,
and Carlos Drummond de Andrade and João Cabral

Neto, who writes with a sharp knife. Fernando Pessoa, a

Portuguese modernist, was also important, and the prose
of Guimarães Rosa".

12. Laurel Graeber, "New & Noteworthy" (May 10, 1992), p. BR28.

Saramago's The Year of the Death of Ricardo Reis is one

of twelve books recommended.

13. Jack Anderson, "In the Ancient Greeks' Theatrical Tradition"

(June 14, 1994), p. C3.

"Because quill pens are sometimes associated with poets,
it was surely not accidental that the work's recorded text

by Michael Matthews was inspired. in part, by Fernando

Pessoa, a 20th-century Portuguese poet who published
under a variety of pseudonyms. Each imaginary author

he created wrote a wildly different type of poetiy. If Mr.

[Mareei] Evelin would be as protean in his dances as

Pessoa was in his verse, his choreography, which is

already inventive, might be striking indeed".

14. EdmundWhite, "The Subversive Proofreader" (July 13, 1997),

p. BR11.

The novelist Edmund White starts out his review of

Saramago's The History ofthe Siege of Lisbon: "Like his

near contemporaries Franz Kafka and Constantine Cavafy,
Fernando Pessoa (1888-1935) was a writer and a clerk,

but he encapsulated many different literary personali-
ties. He lived in Lisbon most of his adult life, though he'd

been brought up in Durban, South Africa, and his first

poems were in English. Pessoa made his living by trans-

lating business letters into Portuguese, but in his spare

time he wrote poems and prose pieces under many

different names and in many styles. For instance, his

most famous prose work, "The Book of Disquiet", was

written under the name Bernardo Soares.

"Although Pessoa is mentioned only once in "The History
of the Siege of Lisbon", by José Saramago, he is present
everywhere in this cryptic, ingenious novel (now trans

lated by Giovanni Pontiero). Here is the single direct

reference: "Raimundo Silva thought to himself, in the

manner of Fernando Pessoa, If I smoked, I should now

light a cigarette, watching the river, thinking how vague
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and uncertain everything is. but, not smoking, I should

simply think that everything is truly uncertain and vague,
without a cigarette, even though the cigarette, were I to

smoke it, would in itself express the uncertainty and

vagueness of things, like smoke itself, were I to smoke".

(It should be pointed out that Pessoa smoked 80 ciga-
rettes a day)".

15. Elizabeth Schmidt, "Comete" (Apr. 5, 1998), p. BR39.

Reprints Pessoa's põem "Ah, the Freshness in the Face of

Leaving a Task Undone" in Richard Zenith's translation

from Fernando Pessoa & Co.

16. Alan Riding, "Nobel in Literature Góes to José Saramago"
(Oct. 9, 1998), p. Al.

"In his next novel, The Year ofthe Death of Ricardo Reis',

which is also a homage to the great Portuguese poet
Fernando Pessoa, who appears in it as a ghost, Mr.

Saramago sets his story in the early years of Salazafs

dictatorship, with the tale following the romantic and

sexual misadventures of a poet-physician".

17. Edmund L. Andrews, "Whafs Doing" (Apr. 25. 1999), p. 159.

"'Urfaust, a Subjective Tragedy', by the Spanish [sicl

writer Fernando Pessoa and staged in German by the

Theatre UBU from Montreal, contrasts a modern angst-

ridden Faust with one obsessed by a search for meaning".

18. "Correction" (May 9, 1999), p. 148.

"The Whafs Doing column on April 25, about Weimar,

misstated the nationality of the poet Fernando Pessoa,

whose play 'Urfaust, a Subject Tragedy'. will be presented

at the Redoute in June. He was Portuguese, not Span

ish".

19. Liesl Schillinger, "Pioneer of the New Age" (Dec. 13, 1998),

p. BRIO.

Of Kahlil Gibrans The Prophet, Schillinger writes: "Its

poems are incantatory and willfully symbolic, and they

resonate of Blake, Yeats, the King James Bible, Laotzu

and, occasionally, the off-kilter whimsy
ofthe Portuguese

poet Fernando Pessoa".

20. Charles Siebert, "Found in the Woods" (June 6, 1999), p.

SM142.

"I pitched my tent, taking special care not to do so upon

any departed loved one. I then set out my provisions two
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smoked-turkey-and-Swiss-cheese sandwiches on a Kai

ser roll with pimentos, two half-sour pickles, a Kit-Kat

bar, two bottles of water and two of V-8 juice, a thermos

of coffee, a writing notebook, a copy of the Portuguese

poet Fernando Pessoa's selected poems, a Swiss Army
knife, binoculars, a flashlight, a cell phone and, of course,

my Botanical Garden security radio, which I stood up

against one of the tent pegs within earshot of my post at

the base of the tree".

21. [Barnes & Noble advertisement] (Nov. 28, 1999), p. BR31.

Listed among "Susan Sontag's [nine] Favorite 20Ul Cen

tury Books Discovered in Translation" are Pessoa's The

Book ofDisquiet and Saramago's The Year ofthe Death of
Ricardo Reis. 3

22. Laura Winters, "On the Loose in a Work-Free Environment",

Mar. 24, 2002, See. 2, 13.

Aurelien Recoing, an actor in Laurent Cantefs film Time

Out, "said that a line from the Portuguese poet Fernando

Pessoa, 'a big space within a little man', illuminated" for

him his charactefs "tumultuous inner life".

23. Michael Pye, "Fm a Stranger Here Myself [Review of Sepharad

by António Munoz Mofina]", Dec. 21, 2003, See. 7, p. 9.

"Ali the quotations allow the book's allusive narrator—

and its author—the importanced he wants, making refer

ence to 'Philip Marlowes, the Invisible Man, Franz Kafka

or Bernardo Soares (one of the assumed names of the

great Portuguese poet Fernando Pessoa".

THE LOS ANGELES TIMES

1. Richard Eder, "Reflections of a Reclusive Portuguese Poet",

June 20, 1991, p. 7.

Reviewing Alfred Mac Adam's translation of Livro de

Desassossego, Eder writes: "Pessoa is placed by the

eminent critic Roman Jakobson on a levei with other,

more effectively swirled modernist artists such as

Stravinsky, Picasso, Joyce and Braque. Octávio Paz rates

him with Apollinaire and Mayakovsky".

3
It is notable that in "Books ofthe Year", TLS (Dec. 5, 2003), p. 12, Sontag

says: "I am grateful for the new, more complete edition of one of the greatest
prose works of the twentieth century, Fernando Pessoa's The Book of Disquiet,
edited and translated by Richard Zenith. (Allen Lane, The Penguin Press)".
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2. Liza Wieland, "Search for SelfWrapped in Moving Words and

Suffering", Dec. 27, 1994, p. 5.

Reviewing A Keeper of Sheep, a first novel by William

Carpenter, Wieland writes that the character "Arnold is

trying to finish his last composition, an arrangement of

the poems of Fernando Pessoa, to be called The Keeper
of Sheep'".

3. Edmund White, "A Room of His Own", June 21, 1998, p. 8.

Reviewing Millicent Dillon's You are Not I: A Portrait of
Paul Bowles, White writes: "I have a theory that the

easiest way for a minor talent to become famous is to be

the only celebrity in a city that everyone wants to visit.

Peggy Guggenheim in Venice, Fernando Pessoa in Lisbon,

Constantine Cavafy in Alexandria and Paul Bowles in

Tangier".

4. Fernando Pessoa, "They spoke to me of people, and of hu-

manity", Aug. 16, 1998, p. 2.

Pessoa's põem is reprinted in Richard Zenith's transla

tion.

5. Lindsay Waters, "The Mouse That Roared", Jan. 10, 1999,

p. 9.

Reviewing Poems ofFernando Pessoa (translated by Edwin

Honig and Susan M. Brown); Fernando Pessoa & Co.

(translated by Richard Zenith); and The Book ofDisquiet

(translated by Alfred Mac Adam), Waters writes: "Fernando

Pessoa is probably the greatest 20"1 century writer you

have never heard of. That was OK by him, because being

famous among one's contemporaries is a sign that one's

work is not designed to withstand the ravages of time".

6. Fernando Pessoa, "To be great, be whole", Jan. 10, 1999,

p. 2.

Pessoa's põem is reprinted in Edwin Honig and Susan M.

Browns translation.

7. Fernando Pessoa, "No one, in the vast and virgin jungle",

Jan. 10, 1999, p. 4.

Pessoa's põem is reprinted in Edwin Honig and Susan M.

Brown's translation.

8. Fernando Pessoa, "If I die young", Jan. 10, 1999, p. 9.

Pessoa's põem is reprinted in Richard Zenitffs transla

tion.
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9. Fernando Pessoa, "Sky, the blueness of quiet light", Jan. 10,

1999, p. 10.

Pessoa's põem is reprinted in Edwin Honig and Susan M.

Brown's translation.

10. "The Best Books of 1999", Dec. 5, 1999, p. 29.

The list includes The Book of Disquiet.

11. Fernando Pessoa, "The Clouds are Dark", Mar. 5, 2000, p. 9.

Pessoa's põem is reprinted in Richard Zenitffs transla

tion.

12. Fernando Pessoa, "They say I lie or feign", Mar. 5, 2000, p. 3.

Pessoa's põem is reprinted in Richard Zenitffs transla

tion.

13. Benjamin Kunkel, "'Stop Living and Read'", Sept. 30, 2001,

p. 1.

Reviewing The Selected Prose ofFernando Pessoa (trans
lated by Richard Zenith), Kunkel writes: "Over the last

two decades, since Portuguese scholars imposed an order

on it, Pessoa's writing has been emerging in its true

abundance. In English we have several versions of his

poems (here, too, Zenith is a good guide) and of his prose

masterpiece, The Book of Disquiet' (Margaret Jull Costa's

translation is the most stunning). Anyone in the lucky

position of not having read Pessoa yet should probably

get his hands on these books before reading 'Selected

Prose'. They consist of the shards 'of a fallen sentient

mirror, reflecting the world's diversity', and any modern

person will find his own face scattered and winking

throughout",

14. "The Best Books of 2001". Dec. 2, 2001, p. 1.

The list includes The Selected Prose ofFernando Pessoa,

translated by Richard Zenith.

15. Fernando Pessoa, "I sleep. If I dream, I do not know on

waking", May 4, 2003, p. R5.

Pessoa's põem is reprinted in Edwin Honig and Susan M.

Brown's translation.

16. Susan Sontag, "The Truth of Fiction Evokes Our Common

Humanity", Apr. 25, 2004, p. RI 2.

Calls Pessoa "the incomparable early 20th century Portu

guese poet and prose writer" and quotes from The Book of

Disquiet, which she calls Pessoa's "prose summum".
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The Washington Post

Pamela Kessler, "The View from Portugal", Oct. 16, 1987 p
n55.

In this review of "'Five Portuguese Artists", an exhibition

on display "at the International Monetary Fund", the

reviewer writes of Júlio Pomafs work: "On tiles, very

Portuguese, he fashions stylized tigers, but his painting,
of the poet Fernando Pessoa, is simply the best in the

show. You can see the poet had a small mustache and

wire glasses and a top hat, but these are incidentais. It is
an intensity that Pomar captures, and he seems to share

Pessoa's feeling that a poefs responsibility is to avoid

those things 'through which there passes no sense of the

gravity and mystery of life'".

David Lehman, "Taking Academic Freedoms", Aug. 26, 1990.

p. x03.

In a review of the pseudonymous novelist Rosamond

Smith's Nemesis, the author writes: "She [Joyce Carol

Oates] seems to have invented Rosamond Smith as an

experiment in the manner ofthe brilliant Portuguese poet
Fernando Pessoa. Pessoa invented a quartet of poets,

gave them names, imagined their lives, and then went

ahead and created their oeuvres".

Mollee Kruger, "The Traveler is the Journey", Apr. 30, 1993,

p. A24.

"If we tourists had the kind of imagination to send up

brilliant observations covering every stop on the itiner-

ary, why should we travei at ali? Portuguese poet Fernando

Pessoa wrote in The Book of Disquiet', To travei you

simply need to exist... It is only within us that landscapes
become landscapes... The traveler is the journey'".

Michael Dirda, "Reading the Books that Matter Most", Sept.

25, 1994, p. xOl.

Reviewing Harold Bloonfs The Western Canon", Dirda

writes: "There are only a few surprises among the chosen:

chiefly, Goethe's phantasmagoric Faust Part II; the wel

come inclusion of the remarkable Portuguese poet

Fernando Pessoa; perhaps an over-enthusiasm for Ibsen".

David Steitfeld, "A Portuguese Master", May 14, 1995, p.

X15.
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José Saramago's "The Year of the Death of Ricardo Reis

(1991) features a hero who takes walks and has lively
talks with the poet Fernando Pessoa, who is remarkably
animated given the fact he is dead".

Barbara Belejack, "Letter from México", Feb. 1, 1998, p. XI 5.

Marcos Rascon begin his "Memoirs" "with a quote from

the Portuguese poet Fernando Pessoa that loosely trans-

lates as 'Because I am as large as I see myself and not as

large as I am'".

David Streitfeld, "Magic Realized: Saramago Wins Nobel;

Portuguese Author Ascended Quickly
—and Late—to Litera

ture Prize", Oct. 9, 1998, p. D01.

"Saramago's favorite among his books is The Year of the

Death of Ricardo Reis', about a man who suspects he is

merely the literary creation of Portugal's best-known

poet, Fernando Pessoa. The year referred to in the title is

significant: ifs 1936, the beginning of the Salazar dicta-

torship. The Portuguese are given to melancholy', the

novelist once told journalist Isabel Hilton. 'And there was

no sense of the future. It was alike a nation of resigned

people. Something of that lingers in our collective exist

ence
—the idea of a people who still don't understand how

it was possible that in the 15th and 16lh centuries they
achieved what they achieved'".

Robert Hass, "Poefs Choice", Nov. 15, 1998, p. X02.

"Fernando Pessoa (1888-1905) is one of the great origi
nais of modern European poetry and Portugafs premier
modernist. He is also a strange and original writer. Other

modernists—Yeats, Pound, Eliot—invented masks through
which to speak occasionally, from Michael Robartes to

Hugh Selwyn Mauberly to J. Alfred Prufrock. Pessoa

invented whole poets. In fact, his work consists of the

collected works of at least four very different poets, ali

invented by him. He called these aiter egos his 'hetero

nyms'. There is Alberto Caeiro, the Master, a country

gentleman without much formal education. And Álvaro

de Campos, a naval engineer by profession, who began
his poetic career as a futurist. And Ricardo Reis, a doctor

and classicist, with an attachment to the odes of Horace.

There were others, including a reclusive man named

Fernando Pessoa. Ali of the poets were about the same

height and build, though of very different temperaments,



and occasionally they wrote about each other. There is no

way, therefore, to represent Pessoa in a single põem, but
one has to choose. So here is a põem by the Master,

Alberto Caeiro. It dates from the 1920s". Tve never kept
sheep", in Richard ZenitlYs translation, is reprinted.

9. Michael Dirda, "Book World", Sept. 24. 2000, p. XI 5.

José Saramago's novel AU the Names "surprised me.

According to the copyright dates, this slender novel was

first published in 1997, the year before José Saramago
awoke as the most famous Portuguese writer since

Fernando Pessoa (if you find your lips murmuring 'who?'

go read The Book of Disquiet or the selected poems)".

10. Michael Dirda, "Pulp Fiction, Criticai Journals and Other

Ephemeral Pleasures", Feb. 25, 2001, p. T15.

"Agenda, for Autumn/Winter 1968, offered a 'Double

Translation Issue", with English versions of Lorca,

Rimbaud, Ungaretti, Horace, Neruda and two dozen oth

ers. Michael Hamburger contributed an essay on the

Portuguese writer Fernando Pessoa, whom I've long meant

to read, if only for his reflections in the congenial-sound-

ing Book of Disquiet..."

11. Michael 0'Sullivan, "Twombly's Calibrated Chãos", May 11,

2001, p. T56.

"Ifs hard to tell with [Cy] Twombly's titles (many ofwhich

make do with formal titles, except for the place where

they were made and a date... but these hoity-toity, oh-so-

mysterious titles have got to go. '(To F.P.) The Keeper of

Sheep', indeed! Who ever heard of Portuguese poet

Fernando Pessoa or his 1914 book of verse whose title

põem reads 'I never kept sheep,/ But ifs as if I'd done

so./ My soul is like a shepherd'".

12. Michael Dirda, "The Selected Prose of Fernando Pessoa", July

22, 2001, p. T15.

Fernando Pessoa "is certainly one of the most appealing

European modernists, equal in command and range to

his contemporaries Rilke and Mandelstam... Having just

begun reading Pessoa, I find myself utterly caught up by

his melancholy wit and congenial temperament. Yet I

instinctively speak as if he were a single author when he

is, in fact, a whole library... Certainly adventurous
read

ers will want to explore this astonishing
life's work".
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13. "Biography Bing Crosby, 1903-194..", Dec. 2, 2001, p. T08.

Michael Dirda lists Pessoa, adding "while most writers

strive mightily to discover an individual and distinctive

authorial voice, Fernando Pessoa refuses to narrow him

self this way".

14. "New in Paperback", Mar. 17, 2002, p. T12.

It is noted that Adam Phillips [Promises, Promises) tack-

les, among others, "Fernando Pessoa and his various

personae".

15. Michael Dirda, "In which our columnist imagines his ideal

literary magazine", Jan. 19, 2003, p. T15.

"Noted translators would discuss how they go about

recreating and rethinking a work into English. So Michael

Hoffmann might discuss translating the Germand of

Joseph Roth, Richard Zenith the Portuguese of Fernando

Pessoa..."

THE WALL STREET JOURNAL

1. Donald Dewey, "A Portrait of the Artist as Money", Dec. 7,

1988, p. 1.

"Particularly interesting is Portugafs acknowledgement
ofthe poet Fernando Pessoa: Not only is Pessoa configured
on the face of the 100-escudo note, but the back of the

bill features a series of rings upon which have been inked

the poefs three heteronyms
—fictitious personalities to

which he ascribed independent lives, including different

dates of birth, and different wives and children [sic]".

2. Richard Locke, "Novel from the Portuguese", Feb. 5, 1991,

p. A20.

Reviewing José Saramago's novel, The Year of the Death

of Ricardo Reis, the author writes: "For nearly 20 years,

a small but impressive cult of serious American writers

has admired the work of Fernando Pessoa (1888-1935),

the great modernist poet of Portugal, whom they compare
to Yeats, Eliot and Pound. When new translations of

Pessoa's work by Edwin Honig and Susan M. Brown

appeared in 1986 ('Poems of Fernando Pessoa', Ecco

Press) three strong American poets supplied passionate
statements for the jacket. The poet laureate, Mark Strand,

praised Pessoa as a master, one of the greatest poets of
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the century; W. S. Merwin called him 'one of the great

originais'; and C.K. Williams exclaimed, At last, at last, at

last, Pessoa again! More Pessoa! One of the very great

poets of the twentieth century, again and more! And one

of the fascinating figures of ali literature, with his mani-

fold identities, his amazing audacities, his brilliance and

his shyness'".

CHRISTIAN SCIENCE MONITOR

1. Merle Rubin, "A Model of Restraint Wonders, 'Whafs in a

Name?'" Oct. 5, 2000, p. 17.

Reviewing the novel AU the Names, the author writes:

"Reading the Portuguese writer José Saramago, one

quickly senses the presence of a master. One is re-

minded, perhaps, of the serious playfulness of his illus-

trious countryman Fernando Pessoa, the comic spirit of

Cervantes, the bookish fantasies of Borges, or Kafka's

disquieting ability to suggest deep meaning in absurdity".
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YELLOW DOG: IS IT UNUSUAL?

Ana Raquel Fernandes

J'aimerals renaitre chien, pour être moins mal-heureux.

Chien de rue, fouilleur de poubelles; personne ne me

remarquerait. J'aimerais être un chien jaune, bouffé

par la gale, dont on s'écarterait sans faire attention.

Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco (1988)

In an interview with John Haffenden, when asked what had

been for him the legacy of his father, Martin Amis answered:

The most obvious thing is the English tradition of

writing about low events in a high style, which is the

tradition of Henry Fielding. I think I've inherited and

haven't had to work much at ear — although ifs not as

good as my father's — the importance of rendering the

way people speak as exactly as you can: that is quite

easy, in fact, because you dont contrive it, you listen to

it.1

This is certainly true throughout Martin Amis's work. One

only needs to think of novéis such as The Rachel Papers (Amis's

first novel, 1973), Dead Babies (1975), Money: A Suicide Note

(1984) or London Fields (1989). To illustrate this idea we can

allude to an example from Money:

Fd had a couple of drinks, lapped up some fast food,

and jumped into a cab. I only had time for fast food. Fm

1 John Haffenden, ed., Novelists in Interview (London, New York: Methuen,

1985) 24.
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going to kick fast food too, one day. The time has come to

kick fast food. Time to fast from it... That session with

She-She had done me no good at ali. Although I had

tarried in the Happy Isles for well over an hour, the actual

handjob was the work of a moment — forty-five seconds,
Fd say.2

However, in Yellow Dog (2003) this specific kind of writing

developed by Amis reaches its peak, becoming at times almost

excessive. According to the critic Theo Tait, who wrote perhaps
one of the harshest reviews of this novel:

The problem with Martin Amis is easily stated; in The

Rachel Papers, Charles Highway manages it in one long
sentence:

One of the problems with being over-articulate, with

having a vocabulary more refined than your emotions, is

that every turn in the conversation, every switch of

posture, opens up an estate of verbal avenues with a

myriad side-turnings and cul-de-sacs
— and there are no

signposts but your own sincerity and good taste, and IVe

never had much of either.[...]

Amis has fought a long and often heroic war with

redundancy and tautology, brilliantly repeating, embar-

rassing and defamiliarising the language into new mean-

ing. [...] The worst thing about Yellow Dog is that it shows

Amis losing this battle.3

We couldn't agree less with this last statement, particularly
in view of the quotation with which Theo Tait begins his analysis.
The critic-to-be, Charles Highway, the novefs protagonist (in The
Rachel Papers), enunciates a project that Amis will pursue

throughout his work and which may be clearly identified once

again in Yellow Dog, thirty years after Amis's first novel.

In this essay I will briefly refer to the plot, characters,

themes, language and style in Yellow Dog, and comment on the

Portuguese translation ofthe novel, O cão amarelo (2004), made

by Telma Costa. By comparing two brief passages from both the

English and Portuguese versions, my aim is to draw attention to

some of the ways in which narrative can be reshaped.

2
Martin Amis, Money. A Suicide Note (London: Penguin Classics, 2000) 104.

3
Theo Tait, « "Yobs and Royals". Martin Amis's tabloid morality tale», The

Times Literary Supplement, September 5, 2003: 1, 5.
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Ali the familiar elements from Amiss work are to be found in
the novel Yellow Dog: an obsession with low-life characters
themes such as the commodification of violence and 'the
obscenification of everyday life', the dense detail of London life
the decay and collapse of our (Western) society, the alienation of
human beings. As regards style, there are various funny names
such as He, the King's mistress, a butler called Love and an

equeny called Bugger. Some parts of the novel are written in

text-messaging shorthand and or as e-mails, others follow the
style ofthe memoirs of 'Mad' Frankie Fraser.^ Satire and pastiche
run throughout the novel. In an interview with Emma Brockes
Amis refers specifically to style in Yellow Dog: 'I thought it was
thinning out. But I don't think that any more. There's more plot
in this book. Theres more drive.'5

There are four strands of narrative and as these stories

develop, connections emerge. Each story involves a particular
social register and depicts a specific world. A comparison might
even be established with the intersecting worlds within a Dick-
ens's novel. According to Robert Douglas-Fairhust: 'Yellow Dog
starts to look like a testing, testing parody of a Victorian multi-

plot novel — Dickens with a snarl.'6

The novel is structured in three main parts, the first part
comprehending five chapters, while parts two and three include
three chapters each. The chapters are also subheaded: in total
there are sixty-five fragments carefully displaced to allow the
stories to emerge. The main character is Xan Meo who, right at
the start of the novel, is attacked outside 'Hollywood', a Camden
bar, without apparent provocation. Although Xan had success-

fully moved on from his working-class background and settled

down, he now undergoes a radical change of personality and 'his
head injury leads to an atavistic relapse, into primitive beliefs

4
'Mad' Frankie Fraser was considered a key figure in the criminal under-

world in the UK during the 50's, 60's and 70's. He has published a number of
books which are his own memoirs, such as, Mad Frank: Memoirs of a Life of
Crime (1994, 1995), Mad Frank's Diary: A Chronicle ofthe Life ofBritain's Most
Notorious Villain (2000), Mad Frank's London (2002) and Mad Frank's Britain

(2002). See 'Mad' Frankie Fraser's website < http://www.madfrankiefraser.co.uk/
frankiefraser.htm >.

5
Emma Brockes, 'Even the praise is bad for you' in The Guardian, Friday

August 29, 2003. Guardian Unlimited. 23rd June 2005.

<http://books.guardian.co.Uk/departments/generalfiction/story/0.6000.
.103158000 html>

6
Robert Douglas-Fairhust, 'Dickens with a snarl' in The Observer [The

Guardian], Sunday August 24, 2003. Guardian Unlimited. 23rd June 2005.

<http://books.guardian.co.Uk/reviews/generalfiction/0.6 12 1.

L028231.00.html>.
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and attitudes.'7 He becomes sexually and verbally violent. This is

perhaps the darkest side of the novel since there are clear

indications of a creeping sexual interest in his four-year-old

daughter Billie. Robert Douglas-Fairhurst suggests that this may
be interpreted as a concern with the theme of the loss of

innocence, which runs throughout Amis's work: "[i]n Yellow Dog,

too, 'innocence' is a word which tolls like a bell. What we need as

we grow older, Amis seems to be arguing, with his usual fizzing
intelligence, is not more experience. What we need is more

innocence."8

Xan's story is linked to two amusing satires, one dealing with

high life, on the royal family, the other concerned with low life,

on the gutter press. The royal family is a victim of blackmail: the

teenage Princess Victoria has been caught on video in her bath

by a peeping tom and King Henry IX and his court try to prevent
the public release of the film. Meanwhile, at the Morning Lark9 —

perhaps suggestive of the Mirror Sport
— the tabloid repórter

Clint Smoker, 'a big wanker with a small penis',10 is busy writing

celebrity gossip and, at a certain point, disappears off to the US

to examine the world of commercial pornography. According to

Theo Tait, '[p]ornography has been, and ought to be, fertile

ground for Amis: a figure for futility, solipsism and alienation (of

the social being from the sexual being), for the chãos of desire.'11

Joseph Andrews, the novéis villain, for his part, is an East

End gangster resident in Califórnia. He belongs to an extended

criminal family and shows a particular interest in dictating his

memoirs in a style similar to that used by 'Mad' Frankie Fraser.

'Joseph Andrews' is also the title of a story in Xan's collection of

short stories entitled Lucozade. This is what gets Xan into

trouble. There is a clear parody involved in the use of names

such as Joseph Andrews' and Tom Jones', both of them epony-

mous heroes of Heniy Fielding's novéis. In the context of Amis's

work, Joseph Andrews is the villain in Yellow Dog, while the

second refers to the singer Tom Jones (b. Pontypridd, South

Wales, 1940 —), whose songs are mentioned in the novel (e.g. 'Ifs

Not Unusual').

7
Tait 5.

8 Robert Douglas-Fairhurst, Dickens with a snarl' in The Observer [The
Guardian], Sunday August 24, 2003. Guardian Unlimited. 23rd June 2005.

<http: / /books. guardian.co.uk/reviews/generalfiction /0.6121,
1028231,00. html>.

9 The Morning Lark is Keith Talenfs tabloid of choice in London Fields.
10
Tait 4.

11 Tait 6.
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Finally, there is also a taste of disaster in the allusions to an

approaching comet and black humour in the story entitled 'iOJ

Heavy', where an aeroplane is brought down in flight by a corpse
in a coffin that breaks loose: '[o]f the 399 passengers and crew on

this ten-hour flight, Royce Traynor was the only one who would

feel no erosion of his well-being.'12
Other People: A Mystery Story (1981) and Money: A Suicide

Note (1984) were the first novéis by Amis to be translated into

Portuguese, under the titles Os outros: uma história de mistério,

published by Cotovia in 1989, and Money: carta de um suicida,

published by Livro Aberto in the same year. For the former, the

translation was made, by Maria do Carmo Costa together with
João Carlos Costa and, in the latter, by P. Kings and proofread by
Luís Filipe Coelho. More recently, from 1998 onwards, the pub-
lishing house Teorema, has been promoting translations of works

by Martin Amis. 1998 saw the publication of O comboio da noite

[Night Train, 1997), followed by Água pesada e outras histórias

in 2000 [Heavy Water and Other Stories, 1998). In 2001 Teorema

reprinted Money: carta de um suicida. In 2002, Amis's celebrated

memoir Experience (2000) was published as Experiência, fol

lowed in 2003 by Koba o terrível: o riso e os vinte milhões, a study
on Stalin and the Soviet experiment [Koba the Dread: Laughter
and the Twenty Million, 2002). Finally, in 2004 O cão amarelo

came out [Yellow Dog, 2003).
13

Except for the two translations

made in 1989 and mentioned above, ali the other translations

were made by Telma Costa, who has become the acknowledged

expert on Amis's translations in Portugal.
In the literary supplement, 'Mil Folhas', of the newspaper

Público, on the 25th September 2004, an interesting review was

published by Mário Santos concerning Telma Costa's translation

of O cão amarelo. I will focus on three main aspects raised by the

reviewer: first, the plot of the novel; secondly, the difficulty
encountered in translating such a sharp and stylised writer;

thirdly, I will comment on two of the translated passages.

According to Mário Santos, the novel makes the reader

question its plot
— what the novel is really ali about. The

12
Martin Amis, Yellow Dog (London: Jonathan Cape, 2003) 32. Hencefor-

ward ali quotations will be signalled by YD followed by the number of the pages

quoted.
13
When the present article was written ali the entries relered were men

tioned in PORBASE — the Portuguese National Database for Bibliographic

References — , except for Yellow Dog (2003)/ O Cão Amarelo (2004). My last visit

to the website for this purpose was on the 8"1 July 2005. <http://

www.porbase.org/>.
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emphasis is less on the pattern of events in the narrative and

more on the themes. The stories barely correlate, running in

parallel rather than interacting. However, they ali promote a

reflection on contemporary life in a world which is 'rasca' ('cheap'),

despicable ('desprezível'), dangerous ('perigoso') and yellow

('amarelo'):

Lembram-se de há uns anos o adjectivo "rasca" ter

estado na moda em Portugal? Tal adjectivo terá deixado,

entretanto, de estar na moda e o mundo aproveitou a

distracção para se tornar cada vez mais rasca. "O Cão

Amarelo" é sobre isso. No livro fala-se em "obscenificação

da vida quotidiana". É a mesma coisa. Essa coisa charna-

se mundo e o mundo é rasca, é desprezível e é perigoso.

É o que é. E é amarelo.14

The representation of such a chaotic world, the sequence of

stories which seem to be a collage of leaflets, and the particular

style and language used in each of the narrative sequences

makes translating the novel a difficult task for ali translators and

Telma Costa is no exception. Let us refer to two problems raised

by Mário Santos. On the one hand, the play on words in the

passage dealing with the character He Zizhen (Zijen in the

Portuguese translation) and, on the other hand, the translation

of the last sentence of the novel. The former is of a linguistic

nature, the ambiguity specific to the English language is non-

existent in Portuguese because there are no possible correspond-

ents. This is one of the challenges the translation faces and

which, in this case, cannot be resolved. The latter involves a

problem concerning the vagueness of the novéis last sentence.

The difficulty of interpretation, beyond a first, more straightfor-
ward layer, may be sufficient to justify the translatofs choice,

14
Mário Santos, 'O acto que povoa o mundo' in 'Mil Folhas', Público 25

Setembro 2004: 4. In Portuguese, the adjective 'rasca' is linked to the expression

'geração rasca' which was introduced in 1994 by Vicente Jorge Silva in a polemic
editorial published in Público against what he considered the obscene behaviour

used by students to protest against the Government. 'Geração Rasca' became

the Portuguese synonym for the international expression 'Generation X.' My own

translation of the quote follows: "Do you remember when some years ago the

adjective 'rasca' ['cheap'] was in fashion in Portugal? Meanwhile, it ceased being
in fashion and the world used this distraction to get more and more 'rasca.'

Yellow Dog is about that. In the book there are references to 'the obscenification

of everyday life.' It is exactly the same thing. That thing is called the world and

the world is 'rasca', despicable and dangerous. It is what it is. And it is yellow."
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who, as I will show in this specific example, has modified the verb
tenses.

One passage much praised in British reviews — such as

those by Robert Douglas-Fairhurst and Theo Tait — involves the

King's mistress, He Zizhen. In the following excerpt, He meets the
King in his bedroom and together they enjoy a night of intimacy:

When the clocks chimed again He began to undress.

This would take her some time. The King, already naked,
lay helplessly on the chaise-longue, like a child about to

be changed. As she removed her clothes He caressed him

with them, and then with what the clothes contained. He

touched him. He touched He. He was hard. He was soft.

He touched him and he touched He. (YD 21-22)

The alternation between the noun 'He' and the third person

singular pronoun 'he', especially at the beginning of the sentence

('He'), affects the reading and gives rise to a game that holds the

readers attention. In the Portuguese translation the style is

retained but ambiguity is lost, making it impossible to preserve

the ludic character of this passage:

Quando os relógios voltaram a dar horas He começou

a despir-se, tarefa que lhe levaria algum tempo. O rei, já
nu, jaz indefeso na chaise-longue, como um bebé a quem

vão mudar a fralda. A medida que tirava as peças de

roupa, He ia-o acariciando com elas e depois com o que

as roupas tinham contido. Acariciaram-se. Ele era duro.

Ela era macia. E acariciavam-se.15

The ambiguity in English derives from the absence of adjec
tival agreement. In the following sequences: 'He caressed him',

'He touched him', 'He was hard. He was soft. He touched him and

he touched He', the reader seems to be reading about a sexual

act between two men. And even if this is not the case, even if the

reader has been told beforehand that the King has a mistress and

not a male lover, the sequence is definitely playful and funny. In

the Portuguese translation, this play on words is missing. The

confusion about gender roles is deleted. The adjectival agreement

15
Martin Amis, O cão amarelo, trad. Telma Costa (Lisboa: Teorema, 2004)

32-33 (emphasis mine). Henceforward ali quotations will be signalled by CA

followed by the number of the pages quoted.
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makes it clear that the King has a female lover, as is exemplified

in the sentence, 'Ela era macia'.

The allusion to the interchangeability of sexes and sex roles

in the original English version is lost in the translation. However,

some of what Amis seems to be suggesting in this excerpt is

retained. The King described as a baby waiting to be changed is

a statement made with mordant wit and it is more than an anti-

royal statement. It might be associated with the incest
motif and

the issue of child abuse, paedophilia
— themes that run through

out the novel. The King is depicted naked, laying helpless and

compared with an infant, 'O rei, já nu, jaz indefeso na chaise-

longue, como um bebé a quem vão mudar a fralda.'

As far as the novefs last sentence is concerned, the question

raised by Mário Santos is whether the translated sentence has

the same impact as the original one at the end of the novel. In the

original text the sentence is as follows:

[a]nd he thought, with numb tautology: in this project

of their protection, the hopelessly painful thing, when

they were small, was their size, their small size, their very

small size' [YD 339, emphasis mine).

The emphasis here is on redundancy and indifference, intro-

duced by the expression 'numb tautology' and by the repetition

of the sequence 'small size' intensified by the adverb 'very', in a

gradation that underlies the impossibility of preserving 'inno

cence', outlined by the use of verbs in the simple past. However,

this careful construction seems to be challenged by Telma Costa

who prefers to use the present tense:

[e] ele pensou, numa tautologia embotada: neste pro

jecto da protecção deles, o que é desesperadamente

doloroso, quando são pequenos, é o tamanho deles, o seu

pouco tamanho, o seu tamanho muito pequeno' [CA 389-

90, emphasis mine).

Despite this difference between original and translation what

comes forward is the idea of life as an endless repetition, induc-

ing despair and leading to indifference.

The translation of such a novel may demand controversial

choices but it also impeis the translator the opportunity to

produce creative solutions. Such is the case with the title Telma

Costa creates and which is mentioned by Mário Santos in his
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review, 'Sonho de Uma Noite de Tesão'16, and with the re-creation

of text messages. A brief example of this can be found in Part I.

Chapter Four, '2. His Voluminousness.' In the novel, K8 [Katie]
writes to Clint, 'Dear clint: r u as other men r?' (YD 102). In O cão

amarelo, 'Primeira Parte', 'Capítulo Quatro', '2. Abonado', Telma
Costa translates, 'caro clint: és cm os otrs homens?' — the first

sentence of which can be regarded as a truly ingenious transla
tion.

In conclusion, on examining Telma Costa's translation, we

note that she follows the structure of the original text and

manages to keep the balance between the novéis four strands of

narrative, the style and language specific to each section, and the
characters' social register, each representing a specific world and

promoting a reflection on different themes. One only needs to

think of Buggefs high register when addressing the King, Well.

I would say extortion. It seems reasonably clear that this is not

the work of the media, in the usual sense' (YD 17). In the

Portuguese translation this register is kept in a well-structured

sentence with a similar choice of vocabulary,
'

— Bem. Diria

extorsão. Parece bastante evidente que isto não é obra dos

jornais, no sentido habitual' [CA 27). A very different register is

used by Clint Smoker, for example, who addresses the readers of

Morning Lark as wankers ('pívias' in the Portuguese translation):
We've got to attract the more specialised wanker without gross-

ing out the rank and file' (YD 25) / Temos que atrair o pívias
mais especializado sem chocar o homem da rua' [CA 36). Costa's

'homem da rua' does hint at Smokefs cynical take on the British

class system, suggested in the source text by the use of 'rank and

file', an expression frequently found in trade union discourse.

Clint Smoker, Joseph Andrews and to a certain extent Xan

Meo belong to an underworld of low life, sex, crime and violence,

while the characters associated with the Royal Family (King

Henry IX, Princess Victoria, the servant Love, Bugger and even

the Kings mistress, He Zizhen) belong to high society but see

themselves drawn into a world of scandal, a world of pornogra-

phy
—

an amusing and yet serious critique of contemporary

society. Although the novel is shot through with
references to the

'British way of life', Costas translation allows the Portuguese

16

Parody of the established Portuguese translation of A Midsummer Nighfs

Dream (1595) by William Shakespeare, usually known as Sonho de uma noite de

Verão — the last translation was made by Maria Cândida Zamith, Porto, Campo

das Letras, 2002.
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reader to engage with the text, identifying these same references

that by now have become widespread. Such is the case with the

allusions to the British Royal Family, to the tabloid press, to well-

known singers and famous hits, like Tom Jones and his much-

publicised 'Ifs Not Unusual', and even, the parody of Henry

Fielding's titles, Joseph Andrews and Tom Jones.

Both characters and themes in Yellow Dog constitute familiar

elements of Amis's work — violence, 'the obscenification of

everyday life', pornography
— and because they promote a

reflection on our (Western) society they may be considered uni

versal. Even if he is profoundly English in his writing, even if his

work is laden with Anglo-American cultural references, Amis's

preoccupations are global issues.

As regards its Portuguese context, O cão amarelo belongs to

a series of translations that not only promote the literary work of

a well-known British contemporary author and his intensely

postmodern take on British culture and society, but also open up
discussion of the impact of contemporary novéis on Western

culture and societies as a whole.
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PINK SUNSETS:

CONFIGURAÇÕES E (DES)FIGURAÇÕES EM MARY SEVERN'

Maria de Deus Duarte

The theory of a female sensibility revealing itself in an imagery
and form specific to women always runs dangerously close to

reiterating the familiar stereotypes. (...) Moreover, the 'female

imagination' cannot be treated by literary historians as a romantic

or Freudian abstraction. It is the product of a delicate network of

influences operating in time, and it must be analyzed as it

expresses itself, in language and in a fixed arrrangement of words

on a page, a form that itself is subject to a network of influences

and conventions, including the operations of the marketplace.

Elaine Showalter
'

No fim do século XIX, Portugal assiste a uma significativa

expansão editorial a par da constatação de uma apetecida mu

dança de mentalidades —

apesar de dificultada pela ignorância

e pelo indiferentismo político
—

, a qual poderia abrir caminho a

um novo debate público alimentado pela educação dos cidadãos.

*

Investigação no âmbito do Projecto CEAP A Recepção do Pensamento

Político Britânico em Portugal (1865-1910). Porque existem repetidas referências

a quatro fontes secundárias, Gabriela Gândara Terenas, Diagnoses Especulares:

imagens da Grã-Bretanha na imprensa periódica portuguesa (1865-1890).
vols. I,

II e III. Lisboa: FCSH-UNL, 2004; Maria Ivone Leal, Um Século de Periódicos

Femininos. Arrolamento de periódicos entre 1807 e 1926. Cadernos Condição

Feminina n.° 35. Lisboa: CIDM. 1992, pp. 65-71; Maria Ivone Leal, "A Voz

Feminina. Jornal Semanal, Scientifico, Litterario E Noticioso, 1868-1869", Bole

tim. Comissão da Condição Feminina, n.° 3, Julho-Setembro
de 1981, pp. 18-26:

e Adelaide Vieira Machado, "Os Liceus Femininos ou a vingança do sexo forte".

Faces de Eva. Estudos Sobre a Mulher. N.° 1-2, 1999, pp. 127-135, usaremos

respectivamente as abreviaturas DE, US (1992), "AVF"(1981) e "Os Liceus"

1
Elaine Showalter, "A Literature of their Own: British Women Novelists from

Bronté to Lessing", Feminist Literary Theory. A Reader. Second Edtion. Ed., Mary

Eagleton. Malden, Mass.: Blackwell Publishers Ltd., 1997 [1977], p. 15.
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A liberdade de imprensa, a criatividade intelectual e a ética eram

consideradas como esteios arquidémicos dessa mudança,

enraizada nos ideais de liberdade civil e de instrução enquanto

perspectivas de renovação social. A consciência aguda do poder

das palavras e do funcionamento da linguagem cimentava a

noção de que a relação com os textos era uma das pedras
basilares que sustentaria a independência moral e a

autonomização, permitindo uma nova dignidade cívica e o aceder

a níveis mais elevados de sucesso no cerne da vida social. Nessa

época de mudança, face à intenção pedagógica dos jornais
femininos e à presença repetida da rubrica de "Estudos Literá

rios", a leitura e a análise literária podiam ser consideradas, em

círculos mais tradicionais, como tarefas que desviavam do real

ou eram efeminadas; a competitividade da esfera pública e

masculina e a ilusória facilidade da arte da escrita, na aparência

desprovida de disciplina e de técnica, explicava a inclinação das

mulheres para as artes e as letras e o retraimento varonil face a

estes afazeres.2

Neste contexto, a imprensa feminina portuguesa de então

teve um relevo no plano histórico e teórico que não é menorizado

pelas imensas ambiguidades no que diz respeito ao modo como

entendeu 'a vivência feminina', as dimensões de um sistema

efectivo de ensino, ou os múltiplos problemas, tópicos de reflexão

e pontos de análise sobre a diferente participação das mulheres

na vida cívica, cultural, política e social, abordados em periódi
cos lisboetas como A Mulher, Illustração Feminina, ou a A Voz

Feminina / O Progresso.
A missão regeneradora de periódicos como A Voz Feminina

(Lisboa: 1868-1869) / O Progresso (Lisboa: 1869) implicava não

só servir a ideia de que os jornais suportavam a construção

social da realidade, de que a audiência participava na produção
desses conteúdos através de secções como "Correspondência",
mas implicava também não ferir a sensibilidade das leitoras com

as provações e peripécias das personagens do folhetim, oferecen-

2
Vera Brittain explica o facto de em Oxford, onde em 1893 foi fundada a

Final Honours School in English Language and Literature, a prática da crítica

literária ser pejorativamente conhecida como 'pink sunsets' até ao fim da l.a

Guerra Mundial; a associação à atmosfera contemplativa, crepuscular e, simul

taneamente, à paisagem inerente ao ideal romântico, veiculava a ideia de que os

actos de ler e de reflectir sobre a escrita se situavam na esfera do devaneio fútil

e da ociosidade feminina, opostos à masculinidade pedida aos estudantes. Cf.

The Women at Oxford. A Fragment ofHistory. London: George Harrap and New

York: Macmillan, 1960, p. 40.
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do-lhes textos respeitáveis que se continuavam ao longo de

vários números e cuja justiça poética lhes recordava que esta

vam a ser instruídas no bom caminho, para cumprirem de forma

digna o papel de mães vigilantes e guardiãs da família e do lar.
— Darias este texto a ler à tua filha de dezasseis anos?, parecia
ser a questão. Esta censura, julgada necessária à cândida com

sensibilidade de sismógrafo corruptível através da escrita roma

nesca, justificava o zelo; porém, não gerando total passividade,
criava um mundo idealizado e alienante de emoções, sonhos e

expectativas, reconhecido e partilhado pelas leitoras.

A inclusão de um folhetim no rodapé da folha nobre desses

periódicos justificava frequentemente a tradução moralizante, a

apropriação de um espaço geográfico-cultural e de uma configu
ração ideológica e política

— francesa ou britânica —

, sempre

longe das repugnantes complacências realistas ou dos abcessos

de fixação doentia. Os folhetins instituíam-se como acervos de

testemunhos correctos de um cânone que não feria a sensibilida

de de quem o lia: a posição veiculada pelos narradores era

significativamente moralizadora, e bastante afastada da expe

riência, da vida dos autores e da turbulência dos tempos, levan

do ao escape, à despolitização, e não à novidade que alarmaria a

dormente sociedade portuguesa.
A escolha do texto ficcional — um género que relevava o sexo

de grande parte dos leitores —

era paralela à legitimação bioló

gica da construção cultural do feminino no fim do século XIX e

à complexa semiotização do papel da mulher, que pretendia

aproximar as jovens leitoras por um lado, da graça, naturalidade

e desembaraço, e por outro, do marco rígido socialmente cons

truído entre os domínios público e privado do comportamento, e

da correcção das convenções, práticas e formas sociais

subjacentes à vida das famílias abastadas; a ficção sustentava

assim modos de ser e de estar de algum modo ultrapassados no

último quartel do século XIX, durante o qual já se fazia ouvir a

defesa de um protagonismo real da mulher na sociedade.

A representação do feminino nessas narrativas expunha um

ser estóico que suportava os traços profundos da dor e cuja

socialização genderizada evidenciava lisura de trato,
bom senso,

sensibilidade controlada, contenção sentimental, benevolência,

devoção, ternura, instinto maternal, e a observância dos discur

sos da ética, respeitadores da moralidade
e do simbolismo de um

corpo disciplinado por todas as injunções
da hierarquia, mascu

lina. A educação das maneiras femininas
valorizava o controlo de

finisterras interiores pelo autodomínio, e o
afastamento dos jogos
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da moda e das formas e gargalhadas de salão, só permitidas num

recreio honesto.3

A cultura europeia admitira a mulher na esfera pública no

plano da literatura e do espectáculo (o romance, o teatro), mais

do que no da política ou das universidades. As articulistas

envolviam-se num mundo tradicionalmente masculino,

espelhando uma utopia prospectiva que almejava a ascensão e a

competência cultural, ou seja, o envolvimento num meio que a

hierarquia considerava intelectualmente superior. Assim, na

década de 60, no semanário A Voz Feminina, Francisca Martinz

DAssis abria devotadamente caminho como mulher de letras,

embora esse 'lugar de mulher' estivesse inequivocamente conta

minado pela mediação do nome: Mrs. Wood. 4 No jornal, "exclu

sivamente collaborado por senhoras"5 (embora o n.° 14 revele a

colaboração masculina, que se pede mais consentânea),6 ilustres

3
Cf., a propósito: Anónimo, "Annuncios", O Progresso, 2." ano, n.° 99, [5 de

Dezembro de) 1869, p. 202: "Recreio Honesto. Ou Nova colecção de 40 lindos

jogos de prendas, destinados a interter as grandes noutes de inverno, nas boas
sociedades".

''
"In December 1867, Mrs. Wood (my wife) received a ms. circular inviting

her to write for a journal which was to appear at the commencement of 1868, to
be named by Voz Feminina and devoted to the social and intellectual advancement

of woman. Unacquainted with the authors of the circular, and not having much
faith in the practicability of such a project in this country, Mrs. Wood in the first

instance declined, but after urgent solicitation consented so far as to write the

introductory article of the first no., as well as articles in those which followed."

William Thorold Wood, "To Theodore Stanton, of The Revolution, New York",
A Voz Feminina, n.° 73, (6 de Junho de] 1869, p. 4.

5
A Voz Feminina, n.° 1, [5 de Janeiro de] 1868, p. 1. Definiu-se como um

"Jornal Semanal Scientifico, Litterario E Noticioso. Exclusivamente Collaborado

Por Senhoras", a partir do número 4 "Dedicado Á Illustração das Senhoras.

Scientifico, Litterario E Noticioso", e do n.° 51 ao último "Dedicado Á Illustração
das Senhoras. Scientifico, Litterario E Noticioso. A Mulher Livre Ao Lado Do

Homem Livre". Pinho de Almeida foi o primeiro redactor, sendo proprietários os
Srs. Janeiro e Macedo. Nos primeiros cinco números escreveram cerca de uma

dezena de senhoras e dois homens, sob os pseudónimos de D. Carlota A. P. e D.

Leonor A. P. G., facto controverso que evidenciava o desrespeito pela exclusivi

dade feminina anunciada nos 3 primeiros números. O semanário A Voz Feminina

foi publicado em Lisboa pela primeira vez em 5 de Janeiro de 1868, tendo como

última edição o n.° 76, em 27 de Junho de 1869. Sob o título O Progresso. Jornal
Semanal. Politico, Litterario, Noticioso, continuou a publicar-se até 26 de

Dezembro de 1869, perfazendo um total de 102 números. Erradamente, em "Os

Liceus", p. 133, considera-se que o periódico se publicou até 1871, e em DE, Vol.

III. p. 193, dá-se como início o ano de 1866.
6
Inicialmente escrito por senhoras, no n.° 14, no qual o nome da redactora

passa a figurar por extenso — Francisca DAssis Martinz Wood —

, surge uma

peça anónima, "Aos nossos assignantes e Collaboradores" (19 de Abril de] 1868,

p. 1 , na qual se refere a colaboração masculina suplicando-se aos "Cavalheiros

que teem honrado a Voz Feminina com as suas contribuições litterarias (...)
queiram ter a bondade de escolher para os seus escriptos, assumptos sérios e

instructivos ou seja, historia ou sciencia". DE, Vol. I, p. 1 15, data esta solicitação
de 19 de Abril de 1861.
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desconhecidas dos notáveis da Geração de 70, e articulistas

vistas com desconfiança por Amélia Janny (1839-1914) ou pela

jovem Maria Amélia Vaz de Carvalho (1847-1921), tornaram-se

protagonistas e mentoras da curiosidade intelectual e do debate

de temas controversos.

A Voz Feminina / O Progresso, considerado o primeiro jornal
feminista surgido na Europa,7 e que, nesse plano, pretendia
concentrar esforços, focar objectivos e racionalizar meios para

proporcionar a instrução e a análise do significado 'da condição
feminina' — a autonomia, a escolha da própria vida e o assumir

da responsabilidade pelo destino individual — , acolhe do n.° 27

ao n.° 101 (de 19 de Julho de 1868 a 19 de Dezembro de 1869)

a narrativa (incompleta) "Mary Severn. Novella original"
K
da

articulista Francisca Wood, "senhora devotada á causa do seu

sexo".
9
A novela woodiana, praticamente coeva do período

vitoriano tardio, durante o qual floresce a actividade das associa

ções feministas
— 1867: Manchester, Edimburgo e Londres —

, é

profundamente tributária de conceitos forjados na perpetuidade
do contexto geográfico-cultural e da intensidade dos ideais polí

ticos que tinham norteado a aristocracia terratenente britânica

das primeiras décadas do século XIX, ou seja, na representação

7
Por Maria Ivone Leal em US (1992) e "AVF"(1981). DE, Vol. III, p. 489,

identifica a segunda fonte anterior como análise de "A Mulher. Revista Illustrada

das Famílias".
8
Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original. Dedicada a seu sobrinho Clarimundo Martinz. Por D. Francisca A. M.

Wood" in A Voz Feminina (Lisboa, 1868-1869) do n.° 27, [19 de Julho de] 1868.

ao n.° 76, [27 de Junho de] 1869; in O Progresso (Lisboa, 1869), 2.° ano, do n.°

77, [4 de Julho de] 1869, ao n.° 101, [19 de Dezembro de] 1869. Vendida em dois

volumes em Lisboa, Porto e Braga como Mary Severn. designação que adoptare

mos ao longo do texto.
9
Cf. Anónimo, "[sem título]", A Voz Feminina. n.° 23, [21 de Junho de] 1868,

p. 1. Tendo colaborado nos números anteriores impressos no Largo do Rato n.°

14, Francisca Wood foi redactora principal do periódico a partir do n.° 6, tendo

transitado para o semanário O Progresso. A partir do n.° 6 de A Voz Feminina

passou a gerente da empresa Luiz d'Almeida de Mello e Castro, mudando-se

também o local da redacção e da tipografia: da Rua de S. Bento passou para a

Rua da Ponte Santa e, mais tarde, para a Rua de S. Domingos a Lapa n.° 31,

alterando o nome de Tipografia Da Voz Feminina' para Tipografia
Luso-Britam-

ca' Mello e Castro seria substituído pelo marido de Francisca Wood, William

Thorold Wood o qual, já colaborador de orientação liberal, se tornou único

administrador e proprietário a partir de 7 de Junho de 1868. Os seus artigos,

revelando preocupações políticas e melómanas, espelham 'a dimensão seria a

dar ao semanário, conforme se afirmara no n.° 14, mas quando tentou levar ao

Parlamento uma petição para a emancipação política feminina nao conseguiu

assinaturas. Cf., por exemplo: "A Independência nacional e a Ibena , A Voz

Feminina n
°
42 [1 de Novembro de] 1868, p. 3, e a correspondência com o

periódico nova-iorquino The Revolution: 'To Theodore Stanton", A
Voz Feminina,

n.° 73, [6 de Junho de] 1869, p. 4.
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de um quotidiano baseado nas orientações ideológicas que pre
cederam as transformações operadas pelo processo de industria

lização, pela progressiva instabilidade social e pelo reconheci

mento do direito de voto às mulheres, quotidiano que é até

anterior à defesa do sufrágio universal masculino.

Operando entre a emergência e o apagamento de um mundo

historicamente já em desagregação, Mary Severn oferece ideias

políticas originadas na Grã-Bretanha julgadas essenciais ao

sobrinho de Francisca Wood, Clarimundo Martinz, a quem a

articulista dedica a narrativa, na crença de que a constituição
identitária passa pela partilha de um modelo colectivo. A narra

dora dialoga frequentemente com Clarimundo ao longo da

diegese,
10 fortalecendo elos entre o visível e a esfera do percep

tível através de uma inferência experimentada que fornece um

olhar do universo material de Hampshire enquanto parte de um

mundo onde se afirma uma forte cultura patriarcal.

Que identificação, que modelo determinista devia seguir
Clarimundo, e por extensão, a jovem portuguesa? Se a opção
'maternal' de Francisca Wood pode fazer -nos voltar ao problema
da existência, ou não, de uma 'imaginação feminina' que serviria

'uma irmandade' de leitor(e)as,
u
a dedicatória a Clarimundo

institui-se decerto como paradoxal num periódico em que as

leitoras e colaboradoras estariam em maior número, como para
doxal é também o facto de as articulistas Leonor A. P. e Carlota

A. P. G. serem, de facto, homens, que logo definem a educação à

10
"Sinto querido Clarimundo, que a nossa visita a este campo de má herva

seja indispensável. Agazalha-te bem porque como já te disse, a noite é muito

fria": Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina, n.° 27, [19 de Julho de] 1868, p. 2. O início da

narrativa descreve a génese da novela e os serões de 1866 nos quais participava
o narratário, o sobrinho Clarimundo. O mito vitoriano da educação do gentleman
— indivíduo de um só rosto e de uma só palavra

—

, e a crença de que só o homem

informado agiria de acordo com o raciocínio, são evidentes, e vectores implícitos
que aparecem repetidamente após o subtítulo do folhetim — "Dedicada a seu

sobrinho Clarimundo Martinz" —

, até este ser substituído por etc, etc, etc. a

partir do n.° 70, passando também para um espaço menos nobre, no interior do

jornal. A trama revela a aceitação do papel subalterno da mulher "no home dos

inglezes". Anónimo [Francisca DAssis Martinz Wood ?], "Educação Physica E

Moral", A Voz Feminina, n.° 9, [13 de Março de] 1868, p. 2. Se a mediação
woodiana instala uma espécie de duplicidade do discurso que compromete a

história que está a ser contada subvertendo o mundo fictional criado, a dedica
tória a Clarimundo e a construção do squire Arthur Severn e da sua pupila
poderiam implicar a convicção de que a abertura de horizontes e o fomento da

autonomia não eram responsabilidades exclusivas, e que a ilustração das

senhoras competia aos cavalheiros que orientavam "os anjos do seu lar": Cf.
Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella origi
nal", A Voz Feminina, n.° 32, [23 de Agosto de] 1868, p. 1.

11
Cf, a propósito, Elaine Showalter, A Literature of their Own: From

Charlotte Brontê to Doris Lessing. London: Virago Press, 1999 [1977].
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inglesa como a mais útil à jovem portuguesa.
12 É uma atitude

travejada pelo aceitar de que o poder racionalizador e civilizador
do homem estabelece a ligação entre as medidas e a sua essên

cia, e pela necessidade que Francisca Wood espelha de inscrever
a presença do seu existir feminino no quotidiano português e de

a reflectir como espectáculo de um outro mundo, exemplar,
convertendo-o. 13

Mas converter é sempre subverter; a

artificialidade e a lentidão do enredo (ainda que inerentes ao

suporte e à estratégia folhetinesca) veiculam-no não tanto como

a esperada ficção propedêutica relativamente a Clarimundo, mas
antes como uma preparação inextirpável para as tarefas espera
das de mãe, educadora e administradora da casa, reforçando o

papel protector e complementar da esposa e o necessário desen

volvimento da matriz Patmoreana evidenciada em The Angel in
The House (1854-63): devoção, altruísmo, fidelidade, abnegação,
auto-sacrifício e lealdade.

Apesar da perspectiva que parece anunciar o retorno a um

patriarcalismo neofeudal cimentado por uma religiosidade aus

tera e por estruturas políticas à época já ultrapassadas no

condado de Hampshire, a história da fidalga ilustrada de Dalton

Lodge, Mary Severn, reclama no subtítulo a novidade e uma

certa 'ansiedade da influência': uma "Novella original". E espera

ríamos que o fosse, quer do ponto de vista do impacte de uma

nova técnica narrativa, quer no que diz respeito à coragem

desafiadora do enredo, que questionaria os conteúdos simbólicos

associados ao convite puritano e ao processo de socialização

vitoriano que os reproduzia, quer no pôr em causa a assimetria

do processo de mudança na sociedade portuguesa: numa socie

dade retrógrada e provinciana, quem poderia protagonizar o

factor Progresso não tinha condições ou instrumentos para con

trolar e gerar novas expectativas sociais, nem Voz política14
—

12
Carlota A. P., "Correspondência", A Voz Feminina. n.° 1, [5 de Janeiro de]

1868, p. 3. Trata-se do pseudónimo de um colaborador; Gonçalves Crespo ou

Cândido de Figueiredo viram também publicadas as suas peças no semanário.

13
"A exm.a Sr.a D. Francisca Wood que desde o começo da publicação do

semanário, largamente o coadjuvava com seus escriptos, exortando-nos com o

exemplo, estrema defensora da illustração feminina, tendo sido enformada da

causa da irregularidade de publicação do semanário, expontaneamente se

offereceu para redactora principal, ainda mais encarregando-se de rsver [sic] e

collecionar os originaes, trabalho até aqui confiado a cavalheiros, que por nao

serem sempre os mesmos, deu causa
a diiferentes (sic] systemas de orthographia,

e mesmo falsas interpretações e alterações".

Anónimo, "Expediente", A Voz Feminina, n.° 6, [23 de Fevereiro de[ 1868. p. 1.

14
Cf Anónimo, "Notícia da Voz Feminina Pelo Sr. J. C. Machado. Revolução

de Setembro de 19 de Julho", A Voz Feminina, n.° 29, [2 de Agosto de] 1868, p.

1: "Aquella timida (...) Voz delgada e suave, melodiosa
e terna, voz amorosa, a voz

das consolações". DE, Vol. III, p. 199, data o n.° 29 de 1869.

263



"Façamo-nos pois verdadeiros 'Anjos do lar' mostremos ao mun

do varonil que lhe não somos inferiores senão em força physica.
Trabalhemos, e a recompensa será um triumpho glorioso".

15

Esperaríamos que à margem do preconceito e conservadorismo

da massa social — aqui entendida como um aglomerado aparen
temente não diferenciado de uma classe e área geográfica

—

, a

novela discutiria e propagaria 'as ideias feministas' que A Voz

Feminina / O Progresso em princípio divulgaria ao lutar pela
erosão de um código de conduta e de um estatuto de mulher que

a remetia para a ausência, a menoridade intelectual e a auto-

anulação, como refere a peça "Aos nossos assignantes e

Collaboradores", num número que já tem Francisca Wood como

redactora principal: "As senhoras actualmente carecem mais de

instruição que de recreio. Para escriptos recreativos não faltam
pennas entre nós".

16

Porém, Mary Severn não (pre)anuncia essa erosão, objectivo

privilegiado da postura moderna. Veicula a nostalgia de um

passado histórico e social homogéneo, coevo da promulgação da

Great Reform BUI — que desapontara os que tinham lutado pela
democracia plena

—

, configuração que, na realidade, sofrera já
uma profunda mudança, tendo em conta a data da novela (1868-

9). Enquanto texto, Mary Severn não surge no pólo oposto do

mito e da sua linguagem fossilizada nas fórmulas e referências;

a prática discursiva esquece, por outro lado, as transformações
trazidas pela rejeição das construções romanescas repetitivas e

pelo experimentalismo.
Em primeiro lugar, a novidade anunciada —

uma "Novella

original
— não instala um combate técnico no interior da narra

tiva, à qual subjazem os juízos valorativos da autora e a incapa
cidade de ultrapassar a imposição da estética do fechamento do

espaço privado sujeito às intrigas familiares possíveis no seio de

uma existência moral e socialmente disciplinada, ou a verosimi

lhança (o gosto fantasmagórico pela 'realidade', pela materiali

dade do 'isto existiu na Grã-Bretanha'); em segundo lugar, Mary

15
Francisca Wood, "[sem título]" [Editorial], A Voz Feminina, n.° 1. [5 de

Janeiro de] 1868, p. 2. O estudo da História e da Ciência era considerado um

assunto sério (cf. nota 9), bem como os conhecimentos de Geografia e Matemá
tica: "É tal o desejo que tenho de vêr o meu sexo illustrado, que não posso deixar

de lembrar às mães de família a utilidade do estudo da geographia e mathematica,
para suas filhas". Maria Adelaide Fernandes Prata, "Correspondência", A Voz

Feminina. n.° 4, [26 de Janeiro de] 1868, p. 2. DE, Vol. III, p. 189, data o n.° 4

de 20 de Janeiro.
16
Anónimo, "Aos nossos assignantes e Collaboradores", A Voz Feminina. n.°

14, [19 de Abril de] 1868, p. 1. Itálico nosso.
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Severn não recorre à originalidade da linguagem, tom ou sintaxe,

que enformariam a prática de uma escrita nova e mais liberta de

constrangimentos formais e temporais inerentes aos limites

epistemológicos do realismo de Oitocentos ou ao convencionalismo

romântico que, por volta de 1870, já nada tinha de inspiração

original, ridicularizado, aliás, em Mary Severn, através do pouco

genial Oucatouca:

João Oucarouca não riu, nem tampouco chorou.

Fitou D. Celestina, e exclamou: — Bello thema, bello! A

voz do capacetel Excellente titulo! Poderia andar cem

annos à busca de um, e não o achar tão propício! E as

situações! Altamente dramáticas! Vejamos. Immenso sa

lão deserto: dois desditosos amantes em pé, debaixo de

seu elevado zimbório: o terror da jovem e linda esposa; o

amor louco, extático do cavalleiro. Bravo! Não se pôde dar

mais própria combinação de incidentes, nem melhor idéa

que a de os converter em rima. Das muitas felizes que

tenho tido, é talvez a mais feliz.
17

Ironicamente, os ataques mais cruéis a narrativas escritas

por mulheres tinham sido prerrogativa de escritoras: seria difícil

esquecer o apelo de Mary Wollstonescraft "Pray Miss, write no

more!", a crítica a Jane Eyre de Elizabeth Rigby, ou "Silly Novéis

by Lady Novelists",
18 de George Eliot: "Take a womans head,

stuff it with a smattering of philosophy and literature chopped

small, and with false notions of society baked hard, let it hang

over a desk for a few hours and serve up hot in feeble English."

Por isso, Francisca Wood abre claramente caminho a uma empa

tia que anula a vontade de ensaiar uma crítica severa e lúcida,

e norteia o leitor, enquadrando a tentativa de efabular a vida

exterior no condado de Hampshire e o sentido dos seus assuntos

como citação e escólio de textos gerados num locus electivo:

'Tens razão. A minha penna é muito pebleia para suster estes

altos voos. Para ler o que eu escrevo, has de descer das regiões

do poético e do sublime onde te hão plantado os luminosos

escriptores tão altamente dotados".
19

17
Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn", O

Progresso, 2." ano. n.° 82, [6 de Agosto de] 1869, p. 134.

18
George Eliot "Silly Novéis by Lady Novelists", Westminster Review, 1865,

in A S Byatt and N. Warren (eds.), George Eliot: Selected Essays. Poems and

Other Writings. Harmondsworth: Penguin
Books. 1990, pp 140-163.

19
Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina, n.° 27, [19 de Julho de] 1868, p. 1.
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Consequentemente, o espaço urbano, onde se operava a

reforma provocada pela legislação de 1867-68 e onde a mulher

viria a ter um maior protagonismo na destruição do seu

amordaçamento jurídico, é preterido relativamente à idealização

do vale de Olston,20 capaz de dar forma às imagens da

comuni(cabili)dade da Grã-Bretanha, e matriz idilíca que fornece

a utensilagem interpretativa do património cultural específico e

das conexões causais motivadoras da trama de Mary Severn. As

duas casas mais importantes
— a mansão da família York,

Durham Hall. a feudal residência da gentry que resiste ao pro

gresso21 e à reforma parlamentar, ou o espaço arcádico, liberal e

verdejante de Dalton Lodge, pertencente aos Severn
—

,

22

espelham

escolhas, renúncias e decisões que não se comprazem com os

espaços quotidianos e triviais da educação das portuguesas, nem

com o da família que o sobrinho Clarimundo poderia fundar,

transportando assim um monótopo desnaturai, produtor de al

gum ruído.

Mary Severn sublinha a responsabilidade do indivíduo no

contexto de uma pequena comunidade em interacção com um

código de conduta restrito e com o mundo natural, o qual

acompanha encadeamentos acontecidos e provocados pela

focalização vitoriana, e a submissão desta ao uso de estratégias

descritivas capazes de sustentar as vendas do semanário:

Ella ergeu para elle os olhos velados de lagrimas e de

tristeza, e logo desviando-os d'aquelle rosto em que não

se via traduzido nem um ceitil dos seus sentimentos,

foram estender-se as suas miradas sobre a linda paizagem

que se avistava d'alli; oceanos de ondeantes cearas,

verdejantes prados esmaltados de florinhas silvestres;

densas florestas na distancia; viçosas sebes bem alinha

das dividindo as herdades; e as aguas pellucidas do Test

no seu curso caprichoso.
23

20 Cf. Op. Cit, p. 2.
21

Cf. Ibidem, pp. 1-2.
22 "Não há parte do valle de Olston que não ganhe em vida e realce com a

presença do nobre rio [Test] mas nenhuma mais do que o vasto parque

pertencente a Dalton Lodge". Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim.

Mary Severn. Novella original", A Voz Feminina, n.° 32, [23 de Agosto de] 1868,

p. 1.
23 Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina. n.° 62, [21 de Março de] 1869, p. 1.
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A freguesia, aldeia e vale de Olston,
24
no qual Mary, no limiar

da agonia, desejará ser enterrada preterindo o jazigo de família,
25

ocorrem como mecanismos de construção sentimentalizada, trans-
formando-se num espaço social que mobiliza uns, desmobilizando

outros, e na projecção da mitologia de sustentação de uma certa

identidade rural britânica de meados do século XIX. O vale de

Olston é uma configuração coadjuvada pelos estatutos inerentes
a uma mentalidade escorada por uma reciprocidade simbólica

que regulamenta o quotidiano dos dois géneros consoante as

regras de relacionamento possíveis no espaço físico e social entre

Andover e Newbury, antes de nele germinarem os ideias radicais

de Thomas Thompson (1783-1869), cujas palavras são lidas

apenas por alguns dos habitantes de tão miríficas e rumorejantes
paragens. A geografia e o imaginário ficcional de Mary Severn são
a fusão de um espaço de relações e vivências apartadas do

alcance preponderantemente urbano de A Voz Feminina / O

Progresso, do horizonte da mulher portuguesa, e do desenvolvi

mento das suas capacidades e estudos, que se realizariam sobre

tudo nos maiores centros urbanos de Portugal:
is«

Mas onde vagavam Lionel Quemmequer e D. Barbara

Bandana? Todos conjecturavam; ninguém sabia ao certo.

Havia já tanto tempo que se tinham separado das suas

companheiras! Forçoso era ir procural-os. Partiram, avan

çando ao longo de um lago que serpenteava por entre

margens onde, coroando frondosos bosques de floridos

arbustos, verdejava o frondoso freixo, e o namorado

chorão inclinava os seus ramos amorosos para a plácida

lympha que o espelhava, mergulhando n'ella de quando
em quando suas delicadas folhas como se lhe imprimisse
um beijo de amor.

26

A descrição da permanência da pouco educada filha do

squire York, Barbara Bandana, na casa harmoniosa, protectora
e equilibrada dos Severn, e dos atavios e caricatas preocupações

24
"são parte do grande valle formado por uma considerável serra que se

alonga ao noroeste do condado de Hampshire". Francisca A. M. [DAssis Martinz]

Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella original", A Voz Feminina, n.° 31, [16 de

Agosto de] 1868, p. 1.
25 Cf. Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood. "Folhetim. Mary Severn", O

Progresso, 2." ano, n.° 100, [12 de Dezembro de] 1869, p. 206 e n.° 101, [19 de

Dezembro de] 1869, p. 209.
26
Francisca A. M. [D'Assis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina, n.° 52, [10 de Janeiro de] 1869, p. 1.
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de D. Celestina York, dá azo a que a se critiquem as senhoras de

Lisboa, sem que na trama exista a amostragem de uma cultura

compósita ou a (re)apropriação da realidade portuguesa, que é de

omitir, aliás, mesmo se se trata de uma família inglesa em

Portugal: "Entremos, pois, numa casa qualquer em Inglaterra
—

entendam-me, minhas senhoras
—

,
em Inglaterra, e não n'uma

casa inglesa em Portugal, o que muda muito de figura".27
No sentido de reforçar a fiabilidade da narrativa, Mary Severn

é travejada, em alusão, pelos factos históricos e os lugares

geograficamente definíveis, como a Londres artística, elegante,
ou cínica, onde Henrique York se casa com a ardilosa, fútil e

garrida Nanny Quemmequer, mão perversa que impelirá para "a

borda do sepulchro"28 a desditosa e enlouquecida Mary. A par

dessas referências a Londres, aos avanços civilizacionais e ao

património histórico-cultural real, a trama evidencia a figuração

Patmoreana; Mary Severn oferece às leitoras essa matriz mítica,

fazendo-as comparar depois o estatuto de non persona
—

a que

era inerente quer a legitimação biológica desta construção ideo

lógica vitoriana, quer o sistema jurídico que esboçara tal modelo

de mulher — , com a presença incómoda e provocadora fora dele,

gerada pelo cataclismo das novas cicutinas políticas, "grotescas
como as distorsões dos sonhos".

29

A Voz Feminina / O Progresso revela não só o deslumbramen

to que Francisca Wood teria não só pelas orientações ideológicas

originadas na Grã-Bretanha, vista como praça-forte dos avanços
na discussão do estatuto da mulher, na defesa da igualdade de

27
Anónimo [Francisca DAssis Martinz Wood ?], "Educação Physica E

Moral", A Voz Feminina, n.° 9, [13 de Março de] 1868, p. 2. Esta rubrica tem

início no n.° 4, de 26 de Janeiro de 1868, assinada por W. O número 7 exibe W.

T. Wood, marido de Francisca Wood. Os números 8 e 9 não estão assinados. No

n.° 1 1 aparece F. Wood. Em US (1992) e "AVF"(1981) atribui-se a autoria apenas
a William Thorold Wood. Em DE, Vol. III, p. 189, data-se o aparecimento da

rubrica de 20 de Janeiro de 1868, e o Vol. III, p. 199, revela a dificuldade de

identificação d(a)o articulista, registando autoria diferente para os mesmos

artigos do n.° 76, utilizados no Vol. I, p. 487. Persistem dúvidas acerca da

identidade de W: Francisca ou William? No n.° 1, Francisca Wood escreve uma

peça e assina-a [Editorial] — D. F. Wood. Como no n.° 4, um artigo apenas

assinado W., utiliza o feminino (A Voz Feminina, n.° 2, [12 de Janeiro de] 1868.

p. 3): "Tenho a declarar que não desejo que os meus artigos, sejam por mim

assignados; acostumada a uma vida retirada não ambiciono, que o meu nome

appareça na espinhosa senda litteraria, que com quanto muito respeite, receio-

a todavia por não me achar habilitada para tomar um lugar na república das

letras".
28
Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn", O

Progresso, 2.° ano, n.° 101, [19 de Dezembro de] 1869, p. 209.
29 Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina, n.° 72, [30 de Maio de] 1869, p. 3.
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oportunidades na vida política, educação e direitos, — ainda que

avanços relativos a uma certa classe social e a um estatuto

económico restrito —

, mas revela também a crença na necessi

dade da sustentação de uma nova linguagem, mais ousada, para
exprimir a preocupação com o corpo, a ignorância do próprio

corpo ou o encontro com um outro corpo (sexualidade, parto, e

morte da personagem Nelly Sanders), temas que nas peças

jornalísticas coevas recorriam ao tesouro da metáfora e das

perífrases a que o pudor obrigava e que as definições de femini

lidade, e do próprio género, implicavam. Tentar quebrá-las, levou

Francisca Wood a afastar-se do lugar de redactora, cedendo o

lugar a William Wood, à mudança do nome para O Progresso, e

ao anúncio do fim da publicação por falta de simpatia de um

público já habituado a exercer pressões, porque receoso da

contaminação do seu universo, desenhado pelos discursos

parental e patriarcal.

Mary Severn não é uma sedimentação geobiográfica, não

distorce nem oblitera o quotidiano que Francisca Wood vivera na

Grã-Bretanha porque não o reproduz
— aliás, pouco sabemos da

sua estada naquele país. A novela é uma casa de palavras que

duplica o "home dos inglezes"
30 onde terá vivido, e os legados que

ainda eram permanentes nessa casa, abrindo-os ao espaço femi

nino português através de A Voz Feminina. Assim, a narrativa

fecha-se no cruzamento da apática e caduca educação portu

guesa resultante da inércia que pesava sobre a sociedade apesar

das alterações introduzidas pelo regime liberal, e uma perspec

tiva mais vigorosa anunciada pelos autores invocados em Mary

Severn, como Harriet Martineau (1802-1876), Harriet Taylor Mill

(1807-1858) ou John Stuart Mill (1806-1873)31 —

Essay on the

Subjection ofWomen é justamente de 1869, mas de difícil aceita

ção no espaço português: "A seita demasiadamente progressista

de Stuart Mill há de ter poucos adeptos, e ainda menos adeptas,

pois nos são sobremaneira intricadas e repugnantes as questões

políticas".32

Essa incrustação de perspectivas político-sociais de pendor

mais progressista, apenas esboçada em Mary Severn, contém um

30
Anónimo [Francisca DAssis Martinz Wood ?], "Educação Physica E

Moral", A Voz Feminina, n.° 9, [13 de Março de] 1868, p. 2

31
Cf. Mariana de Andrade, "[sem título]" [Editorial], A Voz Feminina, n.° 30,

[9 de Agosto de] 1869, p. 1. DE, Vol. III, p. 193, regista a publicação desta peça

na Illustração Popular.
32
Anónimo, "[sem título]" [Editorial], A Voz Feminina, n.° 30, [9 de Agosto de]

1868, p. 1. Itálico nosso.
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aspecto que não pode ser ignorado: a necessidade de

contextualizar a abordagem que a folhetinista faz da evolução

política, social e cultural da sociedade portuguesa no fim do

século XIX e a viagem que pretende estabelecer entre Lisboa,

cidade pouco agitada pela revolução feminista no dizer do peri
ódico londrino Atheneu,

33
e o reefabular propedêutico da vida no

condado de Hampshire quando nele imperava a mentalidade

cuja símbolo eminente era a própria Rainha.
34
Essas perspecti

vas progressistas revelam-se, afinal, como uma incrustação ilu

sória e uma viagem superficial a outro contexto geográfico e

vivencial, isto é, a Grã-Bretanha e a educação vitoriana, a qual,
receosa do desregramento das paixões românticas, sonhos de

moníacos, aspirações heróicas e excessiva efusão Donjuanesca,
não aconselharia certamente a leitura de Lord Byron (1788-

1824)35 por parte das figuras femininas de Mary Severn.36 No

emaranhado simbólico da novela, o excesso da solenidade e a

combinação da racionalidade e da emoção aparecem entrelaça-

33
Atheneu, n.° 21 19, 9 de Janeiro de 1868: "A causa do sexo feminino está

fazendo singular progresso. De Lisboa, cidade que julgaríamos pouco apta a ser

agitada por um mero principio, temos recebido vários números de um jornal
intitulado — A Voz Feminina — escripto por senhoras devotadas á causa do seu

sexo". Anónimo, "[sem título)", A Voz Feminina. n.° 23, [21 de Junho de] 1868,

p. 1. DE. Vol. I, p. 117, identifica o jornal como Atheneum.
34 Cf. Anónimo, "Variedades", A Voz Feminina, n.° 6, [23 de Fevereiro de]

1868, p. 4.
35

Embora se registe a justeza da referência byroniana ao atraso e à

vulnerabilidade da nação portuguesa, à parca produtividade e aos poucos

progressos tangíveis da capital, que visitara em 1809 e cantará uma década

depois no Canto I, estância 16, de Childe Harold Pilgímage. Cf. Mariana A.

[Angélica] de Andrade, "Lord Byron", n.° 52, [10 de Janeiro de] 1869, p. 2. Esta

articulista refere episódios da vida amorosa e o infeliz casamento do poeta com
Anne Milbanke, reiterados no n.° 53, [17 de Janeiro de] 1869, p. 4.

36
As breves referências a Lord Byron na trama de Mary Severn espelham

popularidade, que a personagem Nanny Quemmequer ridiculamente evidencia,

mas não o reconhecimento do génio poético; cf. Francisca A. M. [DAssis Martinz]
Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella original", A Voz Feminina, n.° 76. [27 de

Janeiro de] 1868, p. 3, e n.° 46, [29 de Novembro de] 1868, p. 2, excerto que
inclui a conhecida estância de Childe Harold Pilgimage (1818) que localiza a

personagem Harold em Veneza, na Ponte dos Suspiros (Canto IV,i,l-4) — "I

Stood in Venice on the Bridge of Sighs". Embora Nancy não diga o título da obra

byroniana cujo passo refere atabalhoadamente, DE, Vol. II, p. 1261, classifica-

a como uma estrofe do poema D. Juan. (1819-1824), e nas páginas dedicadas à

tradução da obra byroniana (pp. 896-897) nâo inclui assim a versão que
Francisca Wood apresenta deste passo de Childe Harold, em nota ao folhetim.

Acompanhada de uma carta de Camilo Castelo Branco, publicara-se em 1881 a

tradução de Alberto Telles (1840-1924): Peregrinação de Childe Harold. Poema de
Lord Byron. completada em 1882 (II e III) e 1883 (IV). Leia-se, a propósito: Maria

Leonor Machado de Sousa, "Tempting Demon': The Portuguese Byron", The

Reception ofByron in Europe. Volume I: Southern Europe, France and Romania

Richard A. Cardwell Ed. London and New York: Thoemmes Continuum, 2005,

pp. 164-226.
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dos ao longo da diegese, que se desdobra em eufemismos e

inevitáveis evasões anódinas, mesmo quando as cenas eviden

ciam o amor casto que o reitor Jorge Deile, primo de Mary, desde

sempre lhe devotara, bem apartadas da sensibilidade erótica que

parecia contaminar a lírica vitoriana.
37

A ideologia da

domesticidade e do recato que o texto advoga mostra que se

associava a cidadania à respeitabilidade, elegância e pundonor
veiculados pelos modelos ficcionais Austenianos. restando às

personagens femininas de Mary Severn o papel de se defenderem

do ultraje de serem observadas a desrespeitar as convenções: "A

penna, ainda que de insensível metal, recusa-se a traçar no

papel todos os epithetos villipendiosos que choveram sobre o

fraque verde".38

Acreditando na utilidade moral do folhetim literário e na

responsabilidade de A Voz Feminina no que dizia respeito à

análise social e à elevação dos costumes, Francisca Wood subli

nha o recato do momento da escrita dedicada ao sobrinho

Clarimundo —

na sala de uma casa portuguesa
—

sem grande
envolvimento entre as esferas pública e privada. Mas revela que

a atitude de escrever era uma atitude pública e de autoridade

num jornal que, de forma optimista e célere, pretendia levar a

jovem portuguesa à perfeição39 e à construção de uma nova

agenda e visibilidade, tornando-a parceira igualitária, seguindo
"O Que Se Faz Lá Fora",

40
como refere W. na carta à Redacção de

16 de Janeiro de 1868:

Sr.a Redactora da Voz Feminina:

Permitta-me congratula-la, pela nobre empreza à fren

te da qual V. Ex.a se acha. É tempo que as Portuguezas

37
Cf., a propósito. Mário Praz, The Romantic Agony. 2nd Edition with a

Foreword by Frank Kermode. Trad. Angus Davidson. London: Oxford University

Press, 1951, [1933].
3'8
Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn", O

Progresso. 2.° ano, n.° 82, [6 de Agosto de] 1869, p. 133.

39
"Que differença entre la jeune France, the young England e o jovem

Portugal? Aquelles
— não quero definir as suas aspirações,

— as d'este sao a

acquisição do saber humano; a superioridade espiritual; a perfectabilidade

emfim; essa utopia grandiosa; esse millenio beatifico das almas generosas .

Francisca Wood, "[sem título]" [Editorial], A Voz Feminina, n.° 1, [5 de

Janeiro de] 1868. p. 1
, _

^ . , ,

40
Veja-se a propósito: O Progresso, 2.° ano. n.° 87, [12 de Setembro dei

1869 p 153- n
°

88, [19 de Setembro de] 1869, p. 156; n.° 89. [26 de Setembro

de] 1869, p. 160; n.° 94, [31 de Outubro de] 1869 , p 180; n." 96. [14 de

Novembro de] 1869, p. 189; n.° 97, [21 de Novembro de] 1869, pp. 192-193, n

101, [19 de Dezembro de] 1869, p. 208-209; n.° 102, [26 de Dezembro de] 1869,

pp. 212-213.
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abram um lugar nas phalages de mulheres illustradas

dos dois mundos. (...)

Em Inglaterra há um grande numero de excellentes

escriptoras sobre vários ramos do saber humano, taes

como historia, astronomia, e chymica; há grandes poeti

sas, e romancistas sem fim, acreditadas como escriptoras

de primeira ordem.
41

Se os artigos do semanário, embora não homogéneos, eviden

ciam a assunção de que "as mulheres já não retrogradam", em

Mary Severn a discussão e defesa de temas como a pobreza, a

diferença entre as classes, ou a herança por via masculina são

impossíveis, perante os modelos de sociabilidade convencionais

e o silêncio reprimido, necessários à demonstração de quem tem

o poder, jamais impugnável:

Tens aprendido nessas escolas a crer que uma mulher

pode, sem menoscabo do seu caracter feminil, introme-

ter-se em assumptos que a sabedoria delegada da nação,

trabalhando de noite e de dia, não tem podido resolver.

Quizera persuadir -te que a mulher deve abstar-se com

pletamente de interferir em pontos de vida social, que não

são os pontos necessários para que os seus filhos não

andem esfarrapados, e que os seus negócios domésticos,

não careçam de atenção. Taes são os princípios que

aquelles que te amam te deveriam inculcar, e não o sans-

culotismo derrogatório, da demagogia exaltada.42

Não provoca estranheza o facto de num jornal que pretende
a mudança dos costumes a novela ser definida mais tarde como

"romance de costumes inglezes",43 cuja diegese acusa a relativa

desterritorialização da atitude pedagógica inerente ao romance

inglês e ao seu triunfo como meio que fornecia sentidos, escolhas

41 W. [Francisca DAssis Martinz Wood ?], "Correspondência", A Voz Femini

na, n.° 3, [19 de Janeiro de] 1868, p. 3.
42 Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina n.° 37, [27 de Setembro de] 1868, p. 2.
43 "Annuncios. Vae publicar-se em poucos dias Mary Severn. Romance de

Costumes Inglezes Por F. Martinz DAssis Wood. Dois Nítidos Volumes". Anóni

mo, O Progresso, 2." ano, n.° 93, [24 de Outubro de] 1869, p. 178. Está já à

venda em Lisboa a partir do n.° 95, [7 de Novembro de] 1869, e anuncia-se a

venda no Porto e em Braga no n.° 99, [5 de Dezembro de] 1869, embora não

tenha sido possível encontrar estas edições, pelo que utilizámos os 100 números

microfilmados de A Voz Feminina / O Progresso existentes na Biblioteca Nacio

nal.
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e convenções às jovens que não possuíssem distância crítica em

relação à sua condição; "Novéis are in the hands of us ali; from

the Prime Minister down to the last-appointed scullery-maid"
afirmara Anthony Trollope em 1870,

44

opinião que Edmund

Gosse secundaria em 1892: "The Victorian has been peculiarly
the age of the triumph of fiction".45 A definição "romance de

costumes inglezes" exemplifica pois o fenómeno jornalístico equevo

que privilegiava um gosto associado à ideia de união que o

romance e a nação britânica pareciam constituir,
46
mas espelha

também um interpretacionismo das modas literárias radicado no

entusiasmo pelas personagens folhetinescas convencionais como

sinónimo de opinião vanguardista, mesmo quando não implica
vam novidade.47

O que obsta à missão do semanário e impede a pretensão de

novidade expressa pelo subtítulo
— "Novella original"

— é o facto

de Mary Severn aderir a uma construção ficcional na qual a

representação da mulher, quer fosse a personagem principal ou

apenas uma figura secundária, se apoiava na centralidade das

representações da maternidade e da domesticidade, dando um

papel social e uma identidade sexual às personagens femininas,

e por arrastamento, às leitoras. Enquanto ideacção estética e

figuração capazes de ensinar a encenação da vida social elegante
no seio de famílias possidentes, esse tipo de narrativa assegura

va a popularidade do folhetim e a venda do jornal, o qual, por sua

vez, difundia um papel que dava à mulher o domínio do lar, onde

exercia a sua autoridade e se sentia realizada. A intervenção da

população feminina no mundo do trabalho atingira já alguma

importância no fim do século XIX, mas a permeabilidade das

44

Anthony Trollope, "On English Prose Fiction as a Rational Amusement"

(1870), Four Letters, ed. Morris L. Parrish, 1839, p. 108.

45 Edmund Gosse. "The Tyranny ofthe Novel", National Review. 19. (1892),

p. 164.
46
Cf. Álvaro L. A. Pina, "Que é Inglês no Romance Inglês?". Estudos Ingleses.

Ensaios sobre Língua. Literatura e Cultura. Coimbra: Minerva, 1998, p. 87.

47

"Querido Clarimundo, Nos saraus do inverno de 1866, sentada na sala

que te é familiar, em frente de um fogão de cujo seio encandecido manava calor

genial como manaria das lufadas tépidas da noite de estio, na estação fria e

anuviada em que nos achávamos,
a minha alma arrulhada pelo segredar activo

e variado daquella vida chamejante, ardente
e animadora, evocou as existências

do passado dentre as quaes surgiu lentamente,
emoldurado em ncas madeiras

doiradas o pallido e pensativo semblante de uma desditosa donzella que como

outras viveu, amou e morreu (...). Mas como principiar? Preferes prosa poética,

ou poesia prosaica? Ambos estylos são de moda. Ou queres antes o estylo

orthodoxo de novelistas? Encetemos este".

Francisca A. M. [D'Assis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina. n.° 27, [19 de Julho de] 1868, p. 1.
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fronteiras dos géneros em Mary Severn parecia impossível, re

flectindo a política da exclusão. É central a preocupação com o

casamento e um espectro político-social no qual a mulher se

comportava e o homem agia; assim, se se adivinhavam represen

tações alternativas e muitas formas de viver a condição de

mulher sem que representassem mutilação, essa não é a pers

pectiva profetizada pela novela de FranciscaWood, a qual espelha
a ideia de que a feminilidade era incompatível com os aspectos

mais práticos do avanço tecnológico, de uma diferente etiqueta,

da vida pública já não sujeita à grande discriminação e ao rígido
formalismo no tratamento, um quotidiano que poderia até incluir

a organização demagógica de "escolas para as filhas da cana

lha".48

Apesar do pendor vanguardista do semanário, a trama de

Mary Severn não desvia as personagens Nanny Quemmeque e

Mary Severn da órbita de Henrique York rumo ao seu próprio

destino, mas antes preconiza seres valorizados como pessoas

através de um homem bem sucedido que garantia a segurança

financeira e o prestígio social. A liberdade de manobra e a

oportunidade de escolher um marido estavam limitadas aos

conhecimentos dentro do âmbito social e económico em que as

jovens se movimentavam: não existiam, a não ser que fossem

suprimidas as considerações económicas que influenciavam essa

decisão. Um encorajamento decoroso ou um desencorajamento
educado, aceitar ou recusar, eram os limites da opção de Mary.

Da justeza dessa escolha, obviamente sujeita a uma grande

pressão social, dependia todo o futuro e bem-estar, como subli

nha a narradora: "O motor dessa acquiescencia, é que tendo a

mulher sido sabiamente dotada pelo seu Criador de fortes pai
xões não pôde, no seu estado social, achar desafogo senão no

casamento ou na perdição".49 Assim, a representação da leitora

de A Voz Feminina é igualmente condicionada através de um

modelo delusório preocupado com a doçura, a suavidade da

aparência
—

categoria proeminente construída por anúncios e

figurinos que maximizam a ideia de que é um ser que é um

parecer
—

, existindo para o olhar dos outros como objecto
atraente, disponível, acolhedor, afastado da inominável

referencialidade e da passagem, reclamada como urgente, de

48 Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina, n.° 35, [17 de Setembro de] 1868, p. 2.
49
Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina. n.° 71, [25 de Maio de] 1869, p. 3. Em itálico no

original.
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referência cultural e ideologicamente construída a sujeito (a

novela inicia-se justamente com a discussão da venda da compa

nheira do trabalhador Bob Dean a Joe Mott, como se aquela fosse

um ser sem qualquer capacidade de decisão).50
Francisca Wood parte seguramente do seu passado, do fas

cínio pelas orientações ideológicas britânicas, e da sua experiên
cia elitista,

51
a qual não implica, contudo, uma postura biografico-

identitária; embora diferentes, são contudo a herançaAusteniana

e a tecitura Eliotiana os legados profundos que permitem expli
car a frequência do espaço rural britânico em Mary Severn e a

anacronia da trama, que não pretende recuperar lugares ou

discursos folclóricos do universo britânico putativamente exclu

ídos. É a estrutura manifesta do "romance de costumes", cuja

produção aparecera como necessidade da leitora burguesa, o

factor que arranja e rearranja a técnica narrativa, a galeria de

personagens de diferentes estratos sociais enraizadas no campo,

e a formulação da conduta pudente que o vale de Olston as

coagiria a observar.

Se é certo que a comunhão entre dois universos nacionais é

uma fantasia de incorporação, são visíveis as dificuldades em

transmitir uma sutura em Mary Severn. Em primeiro lugar, em

cerzir a tradição literária e a sua reelaboração para o público
feminino português, e, em segundo lugar, em realçar as limita

ções do universo Patmoreano, para que alerta, contudo, a

ambivalência da fragilidade das personagens masculinas do vale

de Olston. Se poderíamos dizer que a esta fragilidade se opõe a

50
O incidente, e os acontecimentos ligados ao julgamento de Joe Mott.

constituem a trama secundária de Mary Severn:
"— Há alguns dias fiz um ajuste

com Bob Dean. Eu havia de dar-lhe um quartinho e elle entregar-me Nancy (...)
—

Nancy estava contente com a troca; mas ha três dias deu-lhe na cabeça ir-se

embora (...) Eu comprei Nancy a Bob Dean, não lhe disse já ?". Francisca A. M.

[DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella original", A Voz Femini

na, n.° 29, [2 de Agosto de] 1868, p. 1.

51
A língua inglesa não constituía a marca distintiva; apesar

de não desejar

ser "exclusicista" como refere no n.° 74, A Voz Feminina veicula um conhecimen

to que não tornava a leitura simples. Assim, as frases da peça anónima "Outra

patranha" de O Progresso, 2.° ano, n.° 87, [12 de Setembro de] 1869. p. 154:

"Espera-se no Tejo uma parte da esquadra ingleza
de evoluções. Dizem que esta

força naval vem commandada pelo próprio ministro de marinha", passariam

despercebidas a muitas como 'patranha' (não havia Ministro da Marinha em

Inglaterra e as funções daquele cargo eram exercidas pelo primeiro Lord do

Almirantado que não tem posto na Marinha). Também a noticia retirada do

jornal londrino Atheneu implicaria alguma hesitação:
"Foi ultimamente trazida

de índia a Inglaterra uma moeda de oiro extremamente singular. Tem duas

pollegadas e meia de diâmetro e pesa dez síaíers
ou mais de onze guineos (...) O

dono já regeitou 700 libras por ella". Anónimo,
"Variedades" A Voz Ferrunman

31 [16 de Agosto de 1868] p. 4. DE. Vol. III. p.
193. data este exemplar de 1866.
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força vanguardista da instruída pupila, Mary Severn, ela institui-

se também como uma (re) significação ambivalente, pois é veicu

lada como uma diferença negativa, causticante e perturbadora:
"

—

Maria, Maria! Exclamou Henrique batendo com o punho
cerrado sobre o joelho. As tuas theorias são grotescas como as

distorsões dos sonhos".52

Julgamo-nos hoje mais perto do conhecimento do que é o

centro, e assim, acabada a leitura de Mary Severn, não a senti

mos como margem, vanguarda ou "original", por várias razões:

não encontramos em Mary Severn a montagem ferozmente espi
rituosa da passividade da vida portuguesa no fim do século XIX,

nem a verdadeira crítica às diferenças biológicas como justifica

ção para as distinções sociais de género, nem o questionar dos

espaços emblemáticos do viver no feminino ou dos discursos da

moral e da ética vigentes que condicionavam a temática a tratar

nos periódicos; nem vislumbramos a rejeição do modelo sereno

e sensível que não ousava novas experiências ou fantasias, ou a

defesa de uma representação do feminino fora desta mediação.
Se a simbologia da representação da mulher em Mary Severn

evidenciava a sua condição de defensora dos filhos da nação e do

lar, eram já muitas as tensões geradas pela presença de mulhe

res nos tribunais, solicitando a reforma legislativa e a aplicação
da lei e dos direitos (vários artigos sobre eleições, os estudos

universitários, a interpretação do direito ao voto, ou o casamento

e divórcio na Grã-Bretanha revelam uma atitude muito mais

inovadora do que o folhetim).53 Se os discursos contra a presença
de mulheres na vida política e social, ou a favor da sua inclusão,

alimentavam a interpelação e a opinião pública britânica, em

Mary Severn, e apesar do subtítulo do jornal a partir de 31/1/1869

52
Francisca A. M. [DAssis Martinz] Wood, "Folhetim. Mary Severn. Novella

original", A Voz Feminina, n.° 72, [30 de Maio de] 1869, p. 3.
53 F. Wood fala do alargamento dos direitos das mulheres britânicas no que

se refere à custódia dos filhos e ao direito aos bens de solteiras mediante a

separação legal, de acordo com a legislação de 1857, em "Correspondência", A
Voz Feminina, n.° 3, [19 de Janeiro de] 1868, p. 3: regista o direito ao voto em

"As senhoras inglezas e o direito eleitoral", n.° 58, A Voz Feminina, [21 de

Fevereiro de] 1869, p. 3 e n.° 59, A Voz Feminina, [28 de Fevereiro de] 1869 p.
2. e o acolhimento das ideias mais vanguardistas de Lord Brougham, John
Stuart Mill, Harriet Martineau (princípios de economia política e colaboração no

Daily News] e Benjamin Disraeli em "O Que Se Faz Lã Fora", O Progresso. 2.°

ano. n.° 102, [26 de Dezembro de] 1869, p. 213. Lord Henry Peter Brougham
(1778-1868), cuja defesa dos mais fracos é exaltada no artigo que refere a sua

morte, tivera um papel decisivo na promulgação da lei de 1839 que conferia às

mulheres não culpadas de adultério a custódia de crianças até aos seis anos; cf.,
Anónimo, "Lord Brougham", A Voz Feminina, n.° 23, [21 de Junho de] 1868, p. 2.
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— A Mulher Livre Ao Lado Do Homem Livre —

, o seu lugar
continua a ser a retaguarda.

Realçando o carácter mitificador da imprensa periódica femi

nina, Mary Severn é um mito reefabulado para um país onde

campeava o conservadorismo e a imagem da jovem virtuosa e

avessa aos livros, porque lhe faltava a educação para além de

uma base primária e essencial, não estimulada pela frequência
dos gabinetes de leitura, das bibliotecas públicas, de associações
culturais ou profissionais, um mito caseiro e edificante, cons

truído pelo folhetim do periódico, que, ao deixar antever o destino

dramático da infeliz protagonista, proponha afinal às jovens que
não deveriam decidir sobre o modo de pensar ou imaginar.

Face aos objectivos de A Voz Feminina / O Progresso, a força

de Mary Severn enquanto veículo galvanizado e divulgador do

pensamento político vitoriano é justamente a sua principal debi

lidade, mostrando uma Grã-Bretanha que expõe às leitoras

portuguesas o 'Anjo do Lar' e o expiar das suas limitações. A

narrativa, veiculando uma viagem interpretativa que lhe dá uma

configuração britânica, institui-se como um paradoxo na sua

dupla situação de precursora da mudança civilizacional que os

periódicos da época denunciavam, enquanto instrumentos do

progresso, e cúmplice da estagnação. Mary Severn mostra a

dualidade de produções culturais nas quais a representação do

espaço onde a protagonista se faz mulher — ainda que alimen

tando grandes esperanças de inovação e tendo a evolução dos

modos e a educação como seu objectivo primeiro
—

,
se confor

mam ao respeito pela ordem recebida como modelo no espaço

estagnado em que se publicam, igualmente conservador.

Ao aderir às modas literárias do chamado "romance de

costumes", a novela persegue uma matriz que privilegia a cons

trução de estereótipos e de uma linguagem estético-narrativa

que, oferecendo a viagem à Grã-Bretanha vitoriana pedida pelo

público leitor e pelos tempos
— baseada num sentido, real ou

imaginário, de uma certa identidade nacional — , figura a com

preensão do papel subalterno da mulher portuguesa e desfigura

a sua procura de mobilidade política e social.
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RECENSÕES CRÍTICAS

Jorge Bastos da Silva, Shakespeare no Romantismo

Português. Factos, problemas, interpretações, Campo
das Letras, Porto 2005, 331 pp., Colecção Campo da

Literatura / Ensaio, n.° 125, 16.80 €.

Maria Leonor Machado de Sousa

Estão de parabéns os estudos anglo-portugueses com a

publicação deste trabalho de grande fôlego sobre as repercus

sões da obra de Shakespeare no Romantismo português e a sua

abordagem crítica que, por ser incipiente, não deixa de ser

bastante significativa.

Adoptando os limites convencionais do nosso Romantismo,

1836 e 1865, o autor partiu de um corpus de setenta e quatro

periódicos publicados no exílio e no país, um número perfeita
mente representativo como amostragem que permita conclusões

válidas. Neles distinguiu as colaborações críticas, que alargou a

obras de crónica, literária e outras, revelando mesmo uma

pesquisa aturada da novelística da época. Traduções, represen
tações dramáticas e operáticas, alusões, utilização de epígrafes,
tudo foi estudado no seu significado e contexto.

Alguns aspectos merecem particular destaque. Primeiro, o

estudo de vinte periódicos do exílio, material pouco analisado,

sobretudo do ponto de vista literário. Depois, a atenção dada à

crítica, sobretudo a autores que, excluindo Castilho e Camilo,

são os chamados "autores menores", muito importantes na re

presentação da cultura geral média da época. Pode dizer-se que
a visão destes autores, ainda pouco estudados entre nós, sobre

tudo porque a designação de "menores" tem sido geralmente
vista como um labéu que não justifica uma atenção séria, chega
a ser mais representativa dos valores e opiniões correntes do que
os grandes autores que o génio ou a formação superior destacou

do que era o panorama real da cultura literária
e crítica da vida

portuguesa. Foram aqui analisados um autor praticamente des-
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conhecido, Tibúrcio Craveiro, e outros que só muito timidamente

têm sido abordados: Rebelo da Silva, Lopes de Mendonça (já
tratado num importante trabalho de Maria Manuela Tavares

Ribeiro, 'Teorias e Teses Literárias de António Pedro Lopes de

Mendonça", in Revista de História das Ideias, Vol. II, Coimbra,

1978-79), Latino Coelho, Mendes Leal e Pinheiro Chagas. O

omnipresente Garrett não justificou tratamento paralelo a estes

autores pelo facto de existirem já trabalhos importantes sobre a

importância de Shakespeare na sua obra, de Fidelino de

Figueiredo, Carlos Estorninho, João Almeida Flor e sobretudo

Lia Raitt, para os quais o autor frequentemente remete. Também

Herculano tem a sua bibliografia específica.
Outro aspecto que é particularmente importante é o capítulo

relativo às conferências de Sheridan Knowles em Lisboa e Porto

em 1845. Depois de analisar exaustivamente o material que

encontrou nos periódicos contemporâneos, Jorge Bastos da Silva

parece ter colmatado a lacuna que várias vezes tem sido lamen

tada: o conhecimento dos textos do autor inglês. Já Fidelino de

Figueiredo referira, sem a conhecer, a colectânea de conferências

que o filho de Sheridan Knowles fizera editar em 1873, numa

reduzidíssima edição de 25 exemplares. A organização deste

volume, Lectures on Dramatic Literature, bem como Lectures on

Oratory, Gestures and Poetry, do mesmo ano, esteve a cargo de

um funcionário do Museu Britânico, Sydney Wells Abbott. Jorge
Bastos da Silva terá sido então o primeiro estudioso português a

ter lido estes volumes, o que lhe permitiu reconstituir parte do

que terão sido as conferências e leituras feitas em Portugal.
Finalmente, o último contributo a destacar no trabalho agora

em apreço é a importante antologia de vinte e três textos publi
cados em periódicos e obras de crítica, permitindo o acesso do

leitor a textos por vezes pouco disponíveis.
Há que registar o aparato crítico das notas ao texto e princi

palmente as que se referem aos textos da antologia, que permi
tem uma melhor compreensão do contexto em que foram escritos

e publicados.
Os resultados obtidos neste trabalho, proporcionando gran

de volume de informação e analise, vêm justificar o interesse que
o periodismo do século XIX tem despertado nos últimos anos,

provando que se trata de uma fonte inesgotável em vários domí

nios para o conhecimento da cultura portuguesa, dos seus

factos, problemas e interpretações, como reza o título da obra

agora apresentada. É realmente um estudo incontornável para

quem queira estudar o Romantismo português tanto em si

mesmo como
—

e principalmente —

nas suas relações, muito
delas por via francesa, percurso que o autor refere e explica.
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Juliet Perkins, A Criticai Study and Translation of
António José da Silva's Cretan Labyrinth

—

a puppet

opera, The Edwin Mellen Press, 2004, viii + 411 pp.

David Cranmer

The present book, which constitutes volume 5 in the Mellen

Studies in Puppetry, consists of an introductory essay on the life

and work ofAntónio José da Silva (1705-39), popularly known as

'the Jew', followed by a criticai edition and an English translation

of his opera text Labirinto de Creta.

Following a preface by Luís de Sousa Rebelo, which estab-

lishes the importance of the work, Juliet Perkins, a Lecturer in

Portuguese Studies at King's College, London, embarks on her

Introduction (up to page 125). This is made up of a series of

sections, examining various aspects of the background to the

opera.

Beginning with "The Life of António José da Silva", she goes

through the available sources and literature, explaining and

assessing them with great care, and concluding that both his

training as a lawyer and his spell in the prisons of the Inquisi-

tion, of which, as a Jew, he was ultimately a mortal victim, were

clearly reflected in aspects of his writing. In "António José the

Writer" (Perkins refers to the playwright throughout simply as

'António José') she looks not only at the eight plays (operas) by

which he is best known, but also at other works attributed to

him, clarifying our vision of him as rather more than simply a

popular playwright. In "António Teixeira and Musical Life in

Lisbon" she takes a look at the fragmentary information we

possess on one of the major composers of the time, apparently

António José's musical collaborator in most if not ali of his

operas. She then compares the scene
in the various theatres of
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Lisbon, before exploring puppet theatre and particularly puppet

opera more generally in Europe.
The core of the Introduction is to be found in the sections

"António José's Operas
— Theatrical and Musical Influences"

and "António José's Operas
—

Literary Sources and Musical

Content". Here she rightly concludes that while the literary side

shows the overwhelming importance of Spanish theatre as both

influence and source (French and Italian being minimal), with

regard to music the paradigms owe a good deal to Italian influ

ence. Teixeira, as she points out, had, after ali, been trained in

Rome.

In ali of these sections Perkins shows great thoroughness in

rooting out available documentation, whether primary or second-

ary sources, and immense skill in separating the wheat from the

chaff. This is particularly to be commended in the áreas that are

not her specialisation, such as music and puppetry. Though I

might quibble with a few points here and there (such as the link

made between the manuscript score preserved at Évora and

António José's Anfitrião, see pp. 49-52), the overwhelming im-

pression of ali these sections is one of great scholarly rigour,
combined with a very real fondness for her theme. My only actual

complaint, though I would recognise that it is a matter for

scholarly discussion, is that I would have preferred ali quotations
to be given in English translation, with the original in foot or end

notes. The present arrangement, with quotations just in the

original, means that a reader who doesn't happen to be a

Portuguese speaker, such as a typical puppeteer, will regularly
be left wondering.

In the final part of the Introduction, she homes in on António

José's Labirinto de Creta, discussing aspects of the plot and her

translation, including her choice to use the 1740 edition, rather

than the better -known 1744 text from volume two of the Theatro

Cómico Portuguez. She also provides a list of ali known editions,

as well as notes on Portuguese orthography, currency and meas-

urements.

The body of the book is in fact a bi-lingual text, with a criticai

edition of the original on the left-hand pages and Juliet Perkins'

English translation on the right. For speakers of both languages,
this arrangement is invaluable.

It goes without saying that translation is, at the best of times,

a thankless task, one in which the untranslatable has to be

rendered into something acceptable, but yet a battle that can

never be fully won. This is particularly the case with António José
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da Silva's operas, where the constant use of puns and other

lexical jokes, makes the translatoris task, frankly, impossible. It
is not surprising, therefore, that this should be the first English
translation of any of his operas, this particular one having been
chosen because it is typical of his output, rather than simply on

account of its popularity. Labirinto de Creta also has the advan

tage that no music has survived, allowing much greater metrical

liberty in translating the poetry of the ária texts (which could be

newly set).

Great care has clearly been taken to get to grips with the

manifold difficulties of the original text
— the idiom of Portu

guese from nearly 300 years ago and often a popular rather than
erudite idiom at that. References, sayings and innuendos have

been carefully teased out and rendered into English. In general
terms I found that the prose runs as smoothly as one might hope,

bearing in mind how deliberately artificial the original is in places

(particularly when the noble characters speak, or Rocket in

imitation of Theseus). Occasionally, I did find that certain ex-

pressions jarred, either because an abstruse English expression
had been used to render some equally obscure Portuguese

expression, or when an anachronism ("foxtrot") or dated expres

sion ("crumpet", which always makes me think of Kenneth

Williams and Barbara Windsor in the "Carry on" films or Frankie

Howard in "Up Pompeii") appear because of a semantic link

required to translate a pun. Footnotes explain the necessity for

these, though I wonder if a puppeteer wouldn't prefer to lose a

pun to gain a smoother text. But as I said above, the translator

just cannot win, whatever strategy is adopted.
Ali in ali, the English reader has gained a major addition to

the range of Portuguese works available in English translation.

António José da Silva is arguably the most important Portuguese

playwright during the three hundred years between Gil Vicente

and Almeida Garrett, but up till now nothing by him was avail

able to the English-speaking public. Juliet Perkins has done a

tremendous job in filling this lacuna. She has also contributed

usefully to our understanding of the author, going far beyond the

call of duty for an introductory text, to provide a solid and at the

same time thought-provoking essay that surpasses any to be

found on the subject in Portuguese.
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Ana Isabel Nú Calado, O Portugal de Salazar visto de
uma varanda Trasmontana. Centro de Estudos Anglo-
-Portugueses, Fundação para a Ciência e a Tecnolo

gia, Lisboa, 2005, 206 pp., 10 €.

Isabel Lousada

Mas teria o autor tirado verdadeiro partido da posição

privilegiada que ocupara durante os quatro meses que

residira naquela aldeia trasmontana ou ter-se-ía limitado
a reproduzir uma vez mais o tal conjunto de estereótipos
presentes em diversos relatos de viagem publicados du

rante aquele período ou em séculos anteriores?

Tentando responder a estas e a outras perguntas que
foram surgindo, partimos então em direcção ao Alto

Douro e a I Gathered no Moss, acabando por verificar à

chegada, tal como o escritor ao deixar Coleja, que havia

muito mais para contar do que à partida seria de esperar.
(CALADO, 2005, p. 105).

Não deixa de ser um bom augúrio o ponto de partida em

epígrafe, assumido como postulado pela autora. A investigação e

os resultados alcançados foram sendo partilhados com o leitor ao

longo de quatro capítulos, bem estruturados, que compõem a

obra. O axioma vai sendo retomado, e os resumos, sempre

oportunos, permitem uma apreensão imediata do fio condutor de

uma estrutura complexa. Como terá oportunidade de referir,

adiante no texto e, por fim, na conclusão, a singularidade de

I Gathered no Moss, obra em que se focaliza, reside enfim, na

visão idílica de Coleja que, representando a sociedade rural

portuguesa, contribui para que Portugal fosse visto como sendo
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um país tranquilo e em franco ressurgimento. Razão que terá in

fluído para a atribuição do prémio Camões a John Gibbons, em

pleno Estado Novo.

O Portugal de Salazar visto de uma varanda Trasmontana foi

o título escolhido por Ana Nú Calado ao publicar a tese por si

apresentada em 2003 à Faculdade de Ciências Sociais e Huma

nas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa (UNL), para obtenção
do grau de Mestre em Estudos Anglo-Portugueses. Com efeito,

face a alterações que não são dignas de monta, a mais significa
tiva das quais terá sido a de eliminar o subtítulo "relato de um

inglês que não criou musgo", a autora apresenta-nos o estudo

que merecidamente lhe conferiu o grau académico.

A obra em análise assume particular interesse ao dar conti

nuidade a um Projecto do Centro de Estudos Anglo-Portugueses,
da FCSH, dedicado aos relatos de viajantes ingleses em Portugal.
O trabalho em questão assinala, em boa hora, e pela primeira vez

em duas décadas, a já sentida como premente passagem para o

século XX.

É igualmente de louvar, enquanto importante contributo

para a historiografia dos viajantes britânicos em Portugal, a

laboriosa iniciativa de arrumação temática dos relatos conside

rados, e a que a autora vai recorrendo para esboçar a imagem,
então veiculada acerca do nosso País, acabando por referenciá-

-lo como um dos destinos de eleição, após o primeiro conflito

mundial.

A incursão feita pelos estudos dos relatos de viagem ocorri

das entre os dois conflitos mundiais é também um dos aspectos
a salientar por permitir estabelecer, pela primeira vez, denomi

nadores comuns nos textos considerados para o período em

epígrafe e, consequentemente, identificar as tónicas e os aspec

tos mais valorizados pelos visitantes estrangeiros. Em última

análise, se quisermos, facilita a leitura face ao retomar de uma,

já considerada tradição, no subgénero literário de que a obra se

ocupa. Os lugares comuns, fundamentados pelo conhecimento

que aqueles que viajam têm uns dos outros e das opiniões que
veiculam, como se faz notar, permanecem, nalguns casos, embora

agora por razões distintas, como nos é dito. No tocante aos

aspectos políticos, não deixa de surpreender o facto de tantos

relatos deixarem transparecer uma clara aceitação de regimes
autoritários. Contudo, um enquadramento historico-social e ideo

lógico europeu permite identificar algumas explicitações. O sus

tentáculo teórico para a leitura histórica do Estado Novo que a
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autora refere é baseado nos pressupostos advogados pelo espe
cialista Fernando Rosas e pelos investigadores que orienta.

Da evolução do conceito de viagem, tão bem delineada no

capítulo intitulado "Rumo a Portugal", ressalta a ideia de um

novo interesse, mais evidente a partir da Segunda Guerra Mun

dial, centrado nos aspectos turísticos, de promoção de itinerá

rios, que a obra de Gibbons contraria, ao confinar -se, salvo

episodicamente, à descrição da vivência rural na aldeia de Coleja.
A abordagem feita pela autora insere-se numa perspectiva de

análise que privilegia o olhar do outro sobre o eu como fonte

insubstituível para o estudo de uma época, fundamentando os

seus considerandos nos Estudos Comparados, a partir de Daniel-

-Henry Pageaux e Álvaro Manuel Machado e de Imagem em

Tzevetan Todorov e também Pageaux. Para o período em causa,

em que as informações de relatos coevos de ingleses sobre o

nosso País se encontram na sua quase totalidade por tratar, esta

obra afirma-se singular e sugere novas pistas de investigação. A

este propósito, cumpre salientar o esforço em elaborar uma

cronologia e em evidenciar um correcto enquadramento para

cada obra.

Ana Nú Calado não deixa de afirmar o pendor eminentemente

político do texto de Gibbons, no qual decide centrar-se. Começa

por identificar a predilecção do viajante pelos regimes autoritá

rios, aludindo a outros textos, também por ele assinados, sobre

tudo os que dizem respeito a Itália. No caso de Portugal é notória

a sua admiração por Salazar. O traço apologético em relação ao

Regime Salazarista culmina, em seu entender, na atribuição do

prémio Camões à obra I Gathered no Moss, em 1939, pelo

Secretariado de Propaganda Nacional, SPN.

A atribuição deste prémio pelo Estado Novo obedecia, fez

notar, a critérios específicos que se destinavam a promover o

Regime. Diria mesmo, a imagem que dele se pretendia divulgar,

conciliando os aspectos tidos prioritários por António Ferro, em

conformidade com a "Política do Espírito". Naturalmente, o ob

jectivo seria o de atrair mais estrangeiros a Portugal, para que

estes depois o divulgassem, de modo consentâneo com os aspec

tos que se pretendiam promover ideologicamente. Tendo John

Gibbons visitado o país e escrito sobre a realidade nacional,

encontrava-se doravante numa posição privilegiada para estabe

lecer comparações. A este facto não teria sido alheio o convite

oficial que determina
a sua segunda deslocação a Portugal, como

é mencionado. A ligação ao nosso país estreita-se e cinco anos
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após ter sido editado Afoot in Portugal, pela John Newnes, segue-

-se Playtime in Portugal, An unconventional guide to the Algarves,
editado também em Londres, mas pela Methuen and C°. Outra

editora haveria de servir o propósito de publicar textos em que

Gibbons e Portugal uma vez
■

mais se encontrassem. Salazar.

Portugal and her leader, traduzido por Barros Gomes e John

Gibbons, é uma edição da Faber and Faber que, estamos em crer,

corporiza a relação que a autora pretende estabelecer entre o

Regime, Gibbons e o Prémio Camões. Da autoria de António

Ferro, só em 1939 o texto em retroversão inglesa é dado a

conhecer ao público inglês. A contribuição de Gibbons ter-se-á

situado na esfera da revisão, visto que não dominava a língua

portuguesa. Contudo, este facto é suficiente para ligar os três

aspectos que a autora pretende explorar. Existia na verdade uma

relação do autor britânico com Portugal que transcendia a des

locação fortuita e a escolha de itinerários de um free-lance. O

trabalho de que Gibbons se ocupava, por outro lado, serviria os

objectivos de divulgação do nosso país no estrangeiro. Os facto

res de desenvolvimento nacional em 1939 são atribuídos às

directivas de Salazar. A noção de progresso é a tónica para as

inúmeras observações face à comprovada melhoria sentida nas

vias de comunicação e transportes. Não seria Gibbons, como

bem refere a autora, o único viajante a salientar este facto, como

podemos ler no bem conseguido sub-capítulo "Portugal em mu

dança?".
Mas ele é, sem dúvida, um dos escritores que divulgam

Portugal de modo sobremaneira favorável. Não poupa elogios aos

progressos económicos e sociais que amiúde vai registando,
opinião que resulta tanto mais quanto decorre da comparação
com as viagens anteriores que aqui fizera. A imagem de Portugal
como destino de viagens de lazer surge apelativa por se revelar

facilmente acessível e convidativo, sobretudo por ser tido como

pouco dispendioso. Fugindo aos lugares comuns, dos quais

chega a desdenhar, servirá também o objectivo nacional de

promoção turística. Os elogios à política Salazarista são conside

rados pela autora um dos motivos principais para a distinção
com que é galardoado. Do mesmo modo o dissera Luísa Alves em

19961, "O Regime depressa lhe agradeceu a deferência".

Aliás, a indicação de que nutria admiração por Salazar fora

já feita por George Orwell em "Good Travellers", chegando este a

1
"John Gibbons. Vagabundo na ruralidade Salazarista", in Volta ao Mundo,

ano 2, n.° 17, Março de 1996.

292



filiá-lo, ao afirmar: "Mr. Gibbons belongs to the [Hilaire] Belloc

school of travellers, the enthusiasts of Latin Europe, large families,

the Catholic Church, ox-carts and traditional dances."2

Estamos em crer que encarar a possibilidade de filiação do

viajante nesta dita "escola" por Orwell poderia constituir-se em

abordagem possível à obra de Gibbons.

Apesar de reconhecer a existência de excursos autobiográfi
cos, Ana Nú Calado é peremptória e considera a obra uma

narrativa de viagem. Aliás, terão sido, segundo nos diz, as

frequentes digressões no discurso narrativo o motivo a pesar

para a recepção desfavorável ao livro, na imprensa britânica

coeva.

A classificação da obra poderá adquirir ainda outros contor

nos que advêm desde logo da interrogação feita por Gibbons

"WASNT I supposed to come here to write an autobiography?"3.
Esclarecedora, começa por ser a proposta de Edgar Prestage, que
assina o prefácio: "The author himself is always in the limelight
and the subtitle of the work migtht well be 'Extracts from the

Autobiography of a Cheery Adventurer'". Contudo, essa não foi a

impressão do narrador que sugere "'Deaf And Dumb on the

Douro, a Half-Wifs Winter in Portugal' is the sort of title this

book really deserves. For bit by bit I am finding out that ali my

first impressions are hopelessly wrong."4
A edição do livro estaria justificada, se mais razões não

tivessem já sido apontadas, pelo mérito de incitar à leitura de um

original que, tendo cativado a autora de O Portugal de Salazar

visto de uma varanda Trasmontana e modificado a forma inicial

de pensar do próprio viajante, como lemos, acaba por responder
às questões tidas como fundamentais e que viriam a determinar

o estudo que agora é apresentado em forma de livro.

O trabalho de Gibbons, dedicado a Mrs. Serafim, e, contra

riamente ao que o autor podia então supor foi editado postuma

mente. A tradução de Maria João Pacheco de Amorim com o

título Não criei musgo. Retrato de uma aldeia trasmontana, em

versão portuguesa, é patrocinada pela Câmara Municipal de

Carrazeda de Anciães, em 1984, e antecedida por textos de

Rodrigo Sarmento Beires e Edgar Prestage, ao assinalar o

bicentésimo cinquentésimo aniversário da Vila de Carrazeda de

Anciães.

2

George Orwell, "Good Travellers", in Time and Tide. 2 December. 1939,

p. 1534.
3 John Gibbons, I Gathered no Moss, p. 109.

4
Idem, ibidem, p.124.
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Tanto quanto sabemos, Gibbons não terá voltado a Portugal

após a deslocação feita em Março de 1940, para receber o prémio

literário Camões. A descrição que faz de Coleja, das terras e das

gentes com quem acaba por (con)viver durante um Inverno,

rigoroso, como costuma ser nessas paragens, passa a ser o

derradeiro documento, editado em vida, sob a forma de livro,

para um autor que, não sendo menor, nunca chegou a ser

verdadeiramente consagrado.
O livro de Ana Nú Calado consigna o valor historiográfico do

relato britânico, cumprindo, em última análise, o seu propósito

inicial, o de revelar como fonte privilegiada a leitura da obra por
si escolhida de Gibbons.

Resta, apesar de tudo, e não seria despiciendo fazê-lo, reflec

tir em torno da razão pela qual teria suscitado tantas (e por vezes

tão diferentes) recepções a obra que muitos atraiu sob os mais

distintos pontos de vista. A atestá-lo ficam as inúmeras observa

ções, nacionais e estrangeiras, mais recentes ou mais antigas,

descomprometidas ou empenhadas, subscritas por desconheci

dos ou especialistas. A este propósito refira-se como mais valia

assinalável a bibliografia do trabalho em apreço. Por ilustrar de

modo paradigmático o que atrás foi exposto, e tendo em conta os

quadrantes políticos antagónicos em que se situam, aqui deixo

as sugestões de leitura, de cariz comparatista, dos artigos assi

nados por dois grandes nomes que viram em I gathered no Moss,

motivos de interesse: "George Orwell ("Good Travellers", Time

and Tide, Londres, 2 de Dezembro de 1939, p. XX.) e Luiz

Marques ("John Gibbons", Anglo-Portuguese News, 13 de Abril

de 1940, p. 6).
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ABSTRACTS

1. Ramos, Iolanda, "Ser e não ser — Camões, o Shakespeare

português"

Consonant with the peculiarities of different cultural periods,
the issues concerning the reception of Luís de Camões in

Britain have been manifold since the first English translation

of The Lusiads in the 17th century. As far as his epic text was

concerned, the Portuguese poet was traditionally compared
to illustrious authors such as Homer, Virgil, and Tasso. The

British public was also deeply moved by several accounts of

great misfortune in his life, in which he played the role of a

tragic hero. In addition to the acknowledgement of both his

extraordinary life and his remarkable epic, there was a

gradual familiarity with and appreciation of Camões's lyric

poems. By the time ofthe Tercentenary, in 1880, he had been

given the privilege of becoming known as the Shakespeare of

Portugal.
The use of various sources in this essay provides some topics
for a discussion of the complex similarities and differences

between the two writers. It also shows there is a Janus-face

in the identification of Camões to Shakespeare, which has a

symbolic significance for the Portuguese nation.

2. Moser, Isabel, "John More e Damião de Góis: Duas formas de

um mesmo Ecumenismo"

In this work, we try to show that there is a proximity between

the "ecumenic" visions of Damião de Góis and John More.

In fact, why did John More translate the first work by a

Portuguese writer, though written in Latin (as was usual at

the time), into English? The reason was the interest for the
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subject, the meeting with the most famous Prester John of

the Indies, and the description of his way of life from the

religious, social and economic points of view.

What made Damião de Góis successful in the beginning of his

career as a writer was not only the publication in Antwerp of

Legatio Magni Indorum Imperatoris Presbyteri Johannes [...],

in 1532, but also the fact that in its last part he showed the

cruel way how the Lapps lived, oppressed by the Swedish

nobility. Besides this, Góis had recently made the acquaint-

ance of Erasmus and given him a copy of his Legatio, to

which the Prince of Humanists sometimes refer, such as

happens in his translation of the Ecclesiastes and other

works which death prevented him from finishing.

Erasmus, a close friend of the More family, paying a special

attention to the Lord Chancelor of England's youngest son,

showed him Góis' work, stimulating him to translate it into

English. As John More was attentive to ali religious trends,

which he criticized with a greater or smaller emphasis, he

translated Damião de Góis' work, so in less than a year we

have two famous editions of the same work, the Legatio and

its English translation, with an introduction by John More, a

very interesting one, edited by W. Rastell, published in Lon

don in 1533.

3. Puga, Rogério, "A Convenção de Goa (1635) e a primeira

viagem (luso-) inglesa a Macau"

From the second half of the sixteenth century onwards,

English merchants follow the Iberian routes towards the East

Indies, and sixty four years before the beginning of the East

índia Company's China Trade, William Methwold, the Presi

dent of the English factory in Surat, and the Portuguese

viceroy Conde de Linhares sign the Convention of Goa to fight

against the Dutch attacks and end thirty years of Anglo-

Portuguese conflicts in the eastern seas.

This peace agreement enables the English Company to send

its first ship to China. Arriving at Macau in 1635, the

Londorís crew tries to establish commercial contacts with the

Chinese while the Portuguese struggle to preserve their privi-

leged position in the Middle Kingdom. After the failed English

attempt to establish direct commercial relations with China
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from Japan (Hirado: 1613-1623), the Convention of Goa and

the London's expedition mark the beginning of the Anglo-
Portuguese relations in the Far East.

4. Furtado, Filipe e Terenas, Gabriela Gândara, ""O Aristóteles

do nosso tempo": a recepção de Herbert Spencer no Portugal
oitocentista".

Herbert Spencers thought was widely respected by Portu

guese innovative intellectuals who, between the 1870's and

the end of the 19th century, tried to stir up the otherwise

slow, parochial, conservative, cultural and politicai pano
rama of the country.

Curiously, most upholders of his ideas saw themselves (para-
doxically enough, at first sight) as Republicans and Socialists
without admitting of any contradictions in their outlook.

The aims of the present article are to discuss Spencer's
influence on the late 19th century Portuguese politicai and

social trends, the way he was conceived of as having global
and useful answers for many of the country's difficulties,

and, above ali, to solve the apparent antinomies between

their avowed ideological guidelines and those of their much

admired British maitre à penser.

5. Terenas, Gabriela Gândara, "Images of Imperial Experiences:

Portugal, Britain and the Transvaal (1877-1882)"

The articles which came out in the Portuguese press on the

Transvaal Question and British rule in South Africa between

1877 and 1882 placed their main emphasis on Britain's

aggressiveness towards the Boers and the British Govern-

menfs arrogant behaviour in Africa. However, as this paper

will attempt to show, whilst criticising the violence of British

Imperialism, the Portuguese journalists were half-consciously

recognising Portugal's inability to defend its own interests in

Africa, and admitting, ironically, that it was only by adopting
a colonial policy identical to Great Britain that the Portu

guese Government would be able to compete with the great

European powers for supremacy and exploitation of the

"Dark Continent".
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Evans. David, "Héli Chatelain, Bishop Taylors Mission and

the Philafrican Liberator's League: American Pioneer Mis

sions in Angola, 1885-1897"

The paper offers a brief account of the American pioneer

missions in Angola in the last quarter of the nineteenth

century and the reactions of the colonists and provincial
authorities to the changes in the traditional relationship with

the indigenous peoples caused by Protestant missionary

activities. Particular emphasis is placed on Bishop William

Tayloris ill-fated self-supporting missions and the campaign

against the forced labour system led by the Swiss-American

ethnologist and linguist Héli Chatelain, one of Tayloris pio-

neers.

Monteiro, George, "Fernando Pessoa's reception in the United

States, an annotated checklist of items in journals, periodi-

cals, and newspapers"

Fernandes, Ana Raquel, "Yellow Dog: Is it unusual?"

In this essay I will briefly refer to the plot, characters,

themes, language and style in Yellow Dog, and comment on

the Portuguese translation ofthe novel, O cão amarelo (2004),

by Telma Costa. By comparing two brief passages from both

the English and Portuguese versions, my aim is to draw

attention to some of the ways in which narrative can be

reshaped.
Both characters and themes in Yellow Dog constitute familiar

elements of Amis's work - violence, 'the obscenification of

everyday life', pornography
— and because they promote a

reflection on our (Western) society they may be considered

universal.

As regards its Portuguese context, O cão amarelo belongs to

a series of translations that not only promote the literary
work of a well-known British contemporary author and his

intensely postmodern take on British culture and society,

but also open up discussion of the impact of contemporary
novéis on Western culture and societies as a whole.



9. Duarte, Maria de Deus, "Pink Sunsets: Configurações e

(Des)figurações em Mary Severn"

In 1868-9 A Voz Feminina / O Progresso, known as the first

Portuguese feminist newspaper, published the narrative Mary
Severn by the journalist Francisca Wood, "a lady devoted to

the cause of her gender".

Offering an imaginary journey to rural, unspoilt, nineteenth-

century Hampshire, and trying to imitate the so called 'Eng
lish social novel', Mary Severn displays an extremely con

servative matrix which privileges the construction of biased

language and repetitive neofeudal stereotypes.

Addressing itself to the Portuguese female, bourgeois public,
which accepted a certain national identify based on real or

imaginary British milieus and social types, Mary Severn

paradoxically undermines the powerful ideais of A Voz

Feminina / O Progresso, whilst postulating a sterile Patmorean

role for Portuguese women, instead of effectively supporting
their aspirations to achieve new and better social and politi
cai conditions.
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