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PROLOGO

Com as Modernas Ideias na Litteratura portu-

gueza prolongou Theopliilo Braga até á actualidade

o vasto plano, quasi de todo realisado, da sua His-

toria da Litteratura portuguesa. E o seguimento

da Historia do Romantismo em Portugal. Mas o

quadro das Modernas Ideias na Litteratura por-

tugueza acha-se incompleto porque n'elle não se

define a parte capital que cabe á actividade fecun-

díssima de Theopliilo Braga. Não quiz o eminente

escriptor relatar o seu esforço de tantos annos

consecutivos ; decerto não se encontraria á vonta-

de, fazendo-o. E a preencher essa lacuna que se

destina, tanto quanto o permittem as nossas for-

ças, este livro, a que demos o titulo de Theopliilo

Braga e a sua Obra.



Tendo nós acompanhado successivaniente com

apreciações criticas, em que resumiamos o conteú-

do dos livros que Theoplnlo Braga publicava, a

quasi totalidade da sua obra, era fácil agrupar es-

ses juizos espalhados pela imprensa jornalística e

dar-lhes uma certa unidade. N'este intuito accedê-

mos ao amável convite dos dignos editores das Mo-

dernas Ideias na Litteratura portuguexa, reunindo

em volume todas essas criticas, escriptas e publi-

cadas na sua maioria, por um sentimento de justi-

ça e de protesto contra o silencio calculado com

que durante muito tempo foram accolhidas as obras

de Theophilo Braga.

Essas notas e resumos, que jaziam dispersos

em revistas e jornaes, agora reunidos, emendados

e completados adquirem um outro valor, resultan-

te do conhecimento da obra integral do escriptor

mais discutido da nossa litteratura.

Na ordem do agrupamento procuramos seguir

o plano que Theophilo Braga projecta dar á sua

vasta obra.

Em 1888 chegou a imprimir-se um prospecto

para a edição definitiva das obras completas de

Theophilo Braga, onde pela primeira vez appare-

ceu o elenco da systematisação de todos os seus



trabalhos litterarios. É esse plano que nos serve

para darmos uma coordenação seguramente funda-

mentada ao conjuncto dos nossos artigos e ensaios

críticos. Basta-nos transcrever as palavras que

acompanharam o elenco da projectada coordenação

dos livros de Theophilo Braga:

«Desde 1858, em que Theophilo Braga deu ao

prelo o seu primeiro livro, de lyrismo pessoal {Fo-

lhas verdes)^ até hoje, em que traz em circulação

perto de cem volames, acha-se a sua actividade

mental diffundida em um periodo de trinta annos,

onde se pode observar com clareza a evolução dos

processos críticos, e o ponto de vista sjnthetico

que o dirigiu sempre em todos esses trabalhos. As

suas Obras dividem-se naturalmente em três or-

dens de concepções, que psychologicamente se su-

bordinam, e que mutuamente se completam: pri-

meiramente as estheticas, em que se manifestou o

artista, e em que a idealisação poética provocou o

desenvolvimento da meditação; seguiu-se uma

phase scientifwa, especialmente dedicada á inve-

stigação ethnographica, e á historia litteraria, ju-

rídica e politica, tendo exclusivamente em vista a

Civilisação portugueza como um dos factores da

grande Civilisação occidental (greco-romana e me-
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dieval)
;
por ultimo, a anterior idealisaçao da Epo-

pêa humana e o estabelecimento da solidariedade

dos povos românicos determinada pela Historia,,

cooperaram para os trabalhos de especulação phi-

losophica, que se concentram fundamentalmente em
uma systematisação da Sociologia.

«A par d'este contorno geral de um labor de

trinta annos, póde-se também accentuar as diver-

sas correntes doutrinarias a que o seu espirito

obedeceu procurando a orientação normal, come-

çando pela influencia de Viço (de que lhe ficou a

predilecção pelos factos da Ethnogenia), recebendo

de Hegel a comprehensão dos phenomenos estheti-

cos (e essa exagerada importância que ligou por

algum tempo ao germanismo), e assimilando em

uma crise de renovação mental a svnthese positi-

va de Augusto Comte, onde foi encontrar bem de-

finidas as relações theoricas d'estes três eminentes

pensadores.

«A Obra de Theophilo Braga apresenta todas

as vacillações de um espirito que busca fixar um
methodo, e tem as desegua Idades de exposição de

um escriptor que se desenvolveu á vista do publi-

co. Apesar de derivarem de um plano fundamental,

os seus livros acham-se desmembrados, conforme



os accideutes da publicação; desconhecido o nexo

que os liga entre si, tem o publico aceitado estas

contribuições pelo simples valor concreto das am-

plas informações que encerram sobre a Pátria por-

tugueza. Por este motivo são esses livros constan-

temente pedidos da Inglaterra, iUlemanha, Itália,

França, Hespanlia e Brazil, onde apparecem dis-

cutidos e citados como auctoridade ».

Adoptando este plano de coordenação, procura-

mos deixar bem clara a unidade fundamental de

toda a obra.
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THEOPHILO BRAGA

A SUA OBRA

Dados biographicos

A phrase profunda de Viço— O homem é ohm de

si mesmo — sáe-nos espontaneamente dos bicos da pen-

na ao encetarmos estes traços biographicos. Theophilo

Braga, o caracter mais enérgico, a individualidade mais

extraordinária que conhecemos em Portugal, é obra de

si mesmo. A sua vida é' um notável exemplo do que

pôde a força de vontade, quando dirigida por uma con-

sciência recta e orientada por um ideal superior.

Todos os obstáculos, todas as difíículdades, não são

mais do que incentivos para novos esforços ; o meio

adverso em que surgiu, em vez de o esmagar, em vez

de o submetter, como a tantos outros, sente -se de dia

para dia modificado, vencido, transformado, pela acção

vigorosa que Theophilo exerce ao redor de si pelos seus

escriptos, pela sua palavra e pela sua conducta. E elle
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O ponto central d'onde irradia todo esse movimento reor-

ganisador, que tende a substituir os preconceitos catho-

licos pelas convicções scientiíicas, a corrupção monarchi-

ca pela moralidade social, a devassidão dos costumes

pela dignidade domestica, que tende emíim a levantar a

nação do estado de abatimento e de lethargia em que

a precipitaram largos annos de regimen monarchico e de

educação jesuitica. Grande e bem notável é o papel que

lhe cabe no seio da nossa sociedade, porque elle é o re-

presentante mais completo e mais verdadeiro das aspi-

rações modernas. O talento, a erudição, o bom senso, e

antes de tudo a forte disciplina mental que dirige o seu

temperamento de ferro, deram-lhe o primeiro logar en-

tre os contemporâneos ^. A sua vida é a historia da lu-

cta gigantesca que sustentou para alcançar esse logar

que hoje ninguém lhe contesta.

Joaquim Theophilo Braga é natural dos Açores,

d"essas ilhas onde se conserva ainda tão viva a tradição

popular e o sentimento nacional de um heróico e aven-

tureiro povo de navegadores destemidos. Nasceu em
Ponta Delgada, ilha de S. Miguel, a 24 de fevereiro de

1843, Seu pae, fallecido em 1871, chamava-se Joaquim

Manoel Fernandes Brajía e era um bravo militar ; offi-

1 D. Raphael de Labra, na Tribuna, n.° 4, de 1882, fallando

da Democracia portugiieza, ao referir-se a Theophilo Braga, diz : «el

sábio pensador positivista, illustre professor en el Curso superior de

Lettras de Lisboa, y quizá el mas eminetite de cuantas notabilida'-

des cncicrra d Portwjal de nucstros dias. . . »
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ciai de artilheria, servira com lealdade a causa de D.

Miguel no cominando do forte dos Mosteiros, não se ren-

dendo antes de saber da convenção de Évora Monte ; ho-

mem de convicções sinceras e inabaláveis, ao vêr trium-

phantes os partidários de D. Pedro, deixou as armas e

dedicou-se ao ensino, abrindo uma aula de náutica e

mathematicas, e sendo mais tarde despachado por con-

curso professor da cadeira de lógica e geometria no ly-

ceu de Ponta Delgada ; o seu amor pela instrucção e a

sua dedicação pela humanidade era tão sublime que não

só ensinava com verdadeiro interesse os seus conterrâ-

neos, como também accolhia os estudantes mais pobres

em sua casa e repartia com elles o pouco que tinha ^.

Chefe de numerosa familia, enviuvou, passando ao fim de

um anno a segundas núpcias. Theophilo, sendo o mais

novo dos filhos do primeiro matrimonio, começou muito

cedo a experimentar os rigores de uma vida difficil o

espinhosa. Perdendo a mãe em tenra edade, aos três an-

nos, não conheceu os carinhos que a solicitude feminina

dispensa á infância; em vez do disvelo materno encon-

trou a animadversão inflexível da madrasta.

' Na Resposta â cotisuUa do governo de 22 de Fevereiro de

1SÍJ2 sobre os serviços dos lyceus por Eugénio Vaz Pacheco do Can-

to e Castro, professor e reitor do lyceu nacional de Ponta Delgada,

Icem-se a pag. 41 estas palavras : « Antigamente no nosso lyceu

existiu iim curso livre de pilotagem professado pelo fallecido sur. Joa-

quim Manoel Fernandes Braga. Era muito concorrido, e prestou re-

levantíssimos serviços a muitos moços que ainda hoje o reconhecem

clieios de gratidão para com aquelle respeitável professor».
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Aos quatorze annos, quando a imaginaçãa, exaltada

pela dureza da sorte, o transportava aos mundos aérios da

inspiração, viu-se obrigado a entrar n"uma tj^pographia

para adquirir, como compositor, os meios de resistência

para sair da ilha de S. Miguel; das regiões dos sonhos

caiu assim bruscamente na realidade, sombria e triste,

mas purificadora.

Era no trabalho rude e activo, no conflicto constan-

te, que se devia formar essa organisação excepcional

de luctador; e da criança sentimentalista havia de sair

o homem rijo e persistente. Como Michelet, começava a

lucta pela existência na officina tj^pographica, e como

elle, era nas horas vagas que estudava os clássicos, que

lia as velhas chronicas, que meditava, que escrevia em-

fim os seus primeiros versos, bellas promessas de esplen-

dido futuro.

Sob o titulo de Folhas verdes, sahiram á luz, em
1859, esses ensaios poéticos dos quinze annos, repassados

de melancholia e de esperança; são estrophes românti-

cas, mas realmente sentidas ^.

^ A propósito cUeste livro escrevia Francisco Maria Supico, nas

palavras que servem de apresentação ás Folhas verdes : « os que ain-

da as acharem extemporâneas e continuarem a acouselhar-te o es-

tudo, saibam que te não negas a elle
;
que anceias o saber como o

naufrago a praia salvadora; mas saibam egualmente que a maior

parte das vezes nem penna, nem tinta, nem papel tens para dares

forma a esses pensamentos mais ou menos sazonados em cuja conce-

pção gastas o tempo que podias vadiar; e que qualquer dia, se qui-

zeres comer, terás de ir ganhal-o n'algum armazém de mercearia

vendendo arráteis de bacalháo».
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Seduziam-no horisontes mais latos; a pequena ilha

em que nascera não lhe podia saciar a sede de saber

que o dominava; a mente do joven poeta tinha necessi-

dade de se desenvolver, de progredir, de augmentar a

somma de conhecimentos, precisava de um meio mais ex-

tenso para dirigir livremente os voos da sua imaginação

ao ideal que concebera. Coimbra era o ponto do conti-

nente que attrahia o seu desejo incansável de instrucção.

Tinha dezoito annos quando em 1861 abandonou a terra

natal na proa de um navie, em demanda da Europa. Tra-

zia para o continente apenas uma tenacidade, uma ener-

gia pouco vulgar, que era a sua herança paterna, e uma

lucidez de espirito admirável, que o havia de levar a

descobrir o verdadeiro norte no meio anarchico em que

se decompunha o corpo social.

Tendo feito exame de todas as disciplinas no l^-ceu

de Ponta Delgada, Theophilo Braga foi repetir em Coim-

bra os preparatórios e matricular-se no curso de direito;

ao mesmo tempo que estudava, tinha de ganhar a vida

pelo trabalho. O illustre açoriano era de uma actividade

assombrosa ; compunha, escrevia dissertações e lecciona-

va pontos para exames ; acompanhava as lições nas au-

las, seguia com interesse o movimento litterario contem-

porâneo, e ainda lhe ficava tempo para consagrar alguns-

momentos á poesia.

A academia estava n'uma das suas épocas mais bri-

lhantes de effervescencia litteraria e critica : Bj^ron, Mus-

set, Victor Hugo, Quinet, Michelet, Proudhon, Hegel,

Kant, Viço, tantos e tantos prosadores e philosophos^

eram lidos, discutidos, imitados ; a metaphysica revolu-
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cionaria, o naturalismo pantheista, as utopias societárias

embriagavam todos os cérebros ; as ideias generosas e

scintillantes dos grandes propagandistas do novo credo

achavam ecco nos corações dos moços académicos ; mui-

tos talentos eram victoriados e tornavam-se o alvo

de geraes admirações, como João de Deus, Anthero de

Quental, e tantos outros, que depois se inutilisaram na

bohemia litteraria, na indolência mystica, no isolamento

da província ou no parasitismo official.

Theophilo Braga, com a rigidez do seu caracter, a

sua honestidade e o seu bello talento, surgiu entre os

mais avançados.

A Visão dos Tempos, publicada em 1864, causou

uma sensação indescriptivel. Bravos e applausos espon-

tâneos rebentaram de todos os lados. A litteratura offi-

cial curvou-se diante do fogoso poeta. Os salões da bur-

guezia opulenta abriram-se-lhe como por encanto. Foi

um triumpho.

Estabelecendo a transição das Folhas verdes para a

Visão dos Tempos, escrevia Camillo Castello Branco :

«Porém, que profundo e complicado lavor se operou no

espirito do snr. Braga, ao correr de cinco annos !

« Que horisontes se lhe desdobraram ! De que pontos

culminantes da região ideal os olhos da águia, esvoaçada

do baixo terreno do hrismo vulgar, aprofundou do alto

a vista penetrante aos grandes C3-clos da intelligencia hu-

mana, ás litteraturas esculpturaes, aos poetas heróicos,

aos factos titânicos da vida espiritual da humanidade ! É
para assombro esta rápida adolescência, esta validez de

espirito, que veste de roupagens tangíveis todas as ab-
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stracçôes, incorpora todo o vago espiritual, ata com subtil

engenho as correlações das cousas materiaes, e tenta com

sublime desvairamento abrir em mármore o que apenas

se concebia ou mal deixava apprehender nas concepções

puramente intellectivas.

«Quem anteviu nas Folhas verdes o poeta da Visão

dos Tempos e das Tempestades sonoras ? »
^

Theophilo não se deixou envolver nas nuvens de fumo

que lhe levantavam em volta ; não o seduziram as bajula-

ções e os incensos. Proseguiu no trabalho. A Visão dos

Tempos succedeu-se um novo hvro — Tempestades so-

noras. Era a continuação de um vasto plano, a que ain-

da pertencem a Ondina do Lago (1866), Torrentes

(1869) e Miragens seculares (1884).

E uma epopêa da humanidade composta de uma sé-

rie de m3^thos conscientes, concebidos pelo poeta como a

representação synthetica de todas as épocas da evolução

histórica. « O século actual, escreveu Comte, será prin-

cipalmente caracterisado pela preponderância irrevogável

da Historia em philosophia, em politica e mesmo em
poesia» ^. E n'oatro logar disse : «A arte nova vêr-se-ha

chamada a fazer renver dignamente todas as edades an-

teriores, das quaes algumas somente estão já bastante

idealisadas, sobretudo por Homero e Corneille. Esta série

quasi inexgotavel de novas creações épicas ou dramati-

1 Esboços de Apreciações litterarias.

2 Système de Politique positive, tom. iii.
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cas, ligar-se-ha profundamente de uma parte ao conjun-

cto da educação positiva e de outra ao culto systematica

da humanidade, para facilitar a apreciação e secundar a

glorificação de todas as phascs sociaes » ^ Theophilo Bra-

ga tenta a realisação d'esta concepção positiva da Poe-

sia; começada ainda sob a influencia da metaphysica

hegeliana, foi comprehendida com mais clareza desde que

conheceu a doutrina philosophica de Comte. A Visão dos

Tempos é, portanto, um esboço da epopêa cvclica da

Historia, dividindo-se em três cjxlos — da fatalidnde, da

lucta e da liberdade, nos quaes se revela a consciência

humana através da sua evolução. A Historia, como a de-

finiu Michelet— a lucta da liberdade contra a fatalida-

de— é o elemento d'esta grandiosa trilogia.

As ideias são sempre originaes e de uma inspiração

exuberante; as estrophes sonoras, cadentes, enchem o

leitor de enthusiasmo. Estes poemas e as Odes modernas

de Anthero de Quental proclamaram a revolução na lit-

teratura; Castilho, que no primeiro momento applaudira

o arrojo dos poetas novos, comprehendeu em breve que

a eschola de Coimbra vinha destruir o seu pedestal, e no

prologo ao Poema da Mocidade, de Pinheiro Chagas,

levantou o grito de alarme contra a ousadia dos rapa-

zes que não se submettiam ao seu pontificado. Eis a ori-

gem da famosa Questão coimbrã, na qual tomou parte

Theophilo Braga, com o vigoroso pamphleto — Tlieocra-

Stjstèine de Politique positive, tora. i, pag. 30.5.
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cias litterarias, rompendo de uma vez para sempre com

a pedantocracia official. Castilho e os seus adeptos fa-

ziam-lhe uma guerra desapiedada e desleal; não se con-

tentando com os ataques pela imprensa, moviam-lhe per-

seguição surda e miserável, cerceavam-lhe os meios de

vida fechando-lhe as portas do Jornal do Commercio,

onde o illustre escriptor publicava os seus excellentes

Contos phantasticos, reunidos depois em volume, e os

primeiros estudos da Poesia popular portugueza.

Envolto na sua batina amarellecida e velha, sem

protecções, vivendo n'um pequeno quarto pago com o

ensino, traduzindo Chateaubriand para se alimentar, pas-

sando mesmo algum tempo com sessenta reis diários,

Theophilo Braga concluia o curso de direito e em 1868

defendia theses e tomava capello, a convite da própria

faculdade, que tinha por elle a mais justa admiração.

Mas três annos depois, esquecendo formaes compromis-

sos e desprezando o verdadeiro mérito, a faculdade pre-

teriu-o por nullidades que deviam a formatura ao tra-

balho e á protecção do distincto escriptor *. Já a este

1 Passados atinos já se increpava á Universidade a sua re-

jeição : «Em conclusão, se o Correio da Noite quer que a Univer-

sidade tenha perstigio, e nós também queremos isso, diga aos lentes

que sejam sérios, justos e estudiosos, e que escolham nos concursos

para seus collegas não os mais bajuladores, mas os mais intelligen-

tes. A Universidade que poz fora homens como Júlio de Vilhena,

Theophilo Braga e outros, para admittir muitos que lá estão, não

tem querido seguir o melhor caminho para manter o seu antigo es-

plendor». Transcripto de um jornal regenerador no Século, n.<» 606

(1882).
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tempo havia constituído família, casando no Porto no

mesmo anno do seu doutoramento, com uma senhora de

intelligencia superior e de apreciáveis virtudes, e encon-

trara no lar a felicidade que lhe retemperava o caracter,

multiplícando-lhe a energia dispendida na lucta pela

existência.

Ao mesmo tempo que realisava a sua elevada conce-

pção poética e ainda durante a frequência das aulas, ia

estudando e colligindo as tradições populares e dava a

lume os resultados dos seus trabalhos na Poesia do Di-

reito (1864), no estudo sobre os Foraes (1868) e nos

cinco volumes do Cancioneiro e Romanceiro geral por-

tuguês (1867-69). Esta obra importantíssima foi a ori-

gem de um grande monumento litterario, que planeou

desde logo e que começou com fervoroso Ímpeto, dando

nos primeiros annos dez volumes, e continuando-o com
algumas interrupções consagradas a outros trabalhos.

Referimo-nos á Historia da Littcratura poriugiiexa

(1870-92), quasi concluída, e que é incontestavelmen-

te uma obra gigante de critica e de historia, segundo os

processos modernos, encerrando uma copiosa série de fa-

ctos, colligidos com extrema difíiculdade e analjsados á

luz de um critério superior.

Estava já publicada uma boa parte da Historia da

Litteratiira portnguexa quando foi a concurso a cadeira

de Litteraturas modernas do Curso superior de Lettras.

Apresentaram-se três candidatos: Pinheiro Chagas, Lu-

ciano Cordeiro e Theophilo Braga. O primeiro tinha to-

das as probabilidades de triumpho, porque pertencia ao

mundo ofíicial, como protegido do paço, deputado do go-
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verno, académico e litterato elogiado por Castilho desde

a Questão de Coimbra, director do órgão do ministro

do reino; e a grande maioria do jury compunha-se de

monarchicos ferrenhos e académicos enfatuados. As pro-

vas publicas, effectuadas na presença de um auditório

illustrado, deram a supremacia a Theophilo Braga, que

com alevantada erudição, critério firme e argumentação

arrojada arrebatou a assembleia e os próprios membros

do jurv.

Ao recolher-se este para deliberar, Castilho, o ran-

coroso inimigo de Theophilo, ainda pretendeu entrar no

gabinete e exercer pressão no animo dos jurados, mas
Augusto Soromenho oppoz-se enérgica e dignamente ás

suas ousadas intenções e obrigou-o a retirar-se. A deci-

são do jur}^, acclamando Theophilo Braga professor, foi

lida no meio dos maiores applausos e do mais delirante

enthusiasmo. Era a primeira consagração solemne da

sua tenacidade no trabalho.

Entrando para o Curso superior de Lettras, em 1872,

abriu uma nova época na sua carreira. O Curso de Phi-

hsoplda positiva de Augusto Conite, para o qual lhe

chamara a attenção o professor de mathematica Joaquim

Duarte Moreira de Sousa, foi o incentivo da sua renova-

ção mental. A espantosa somma de factos, accumulados,

por uma forma mais ou menos metaphysica e descoor-

denada, no cérebro do profundo escriptor, recebeu em
cheio a luz do methodo positivo e encontrou a sua ordem

natural e hierarchica. Deu-se uma transformação notá-

vel. Theophilo Braga com a sua tenacidade incomparável

submetteu-se a uma longa e penosa tarefa intellectual,
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estudando successivamente, em tratados especiaes, as

sciencias abstractas que entram na constituição da phi-

losopliia positiva. Subordinados a este ponto de vista, os

novos trabalhos do erudito professor adquiriram maior

clareza e precisão, e tornaram-se de dia para dia mais

valiosos e importantes. Theophilo continuou a sua Histo-

ria da Litteratiira 'portugnexa, dando á luz os volumes

sobre Camões e a sua Eschola (1873-75), o estudo in-

teressantissimo sobre a Vida e a época de Bocage (1876),

e no anno de 1880 a excellente Historia do Romantis-

mo. A proporção que escrevia um novo volume d'este

monumento os horisontes alargavam-se, os factos aug-

meutavam de importância, as conclusões tornavam-se

mais solidas, as syntheses eram mais atrevidas.

Publicava ao mesmo tempo, com destino ás escho-

las, uma Grammatica elementar segundo os processos

modernos da philologia, um Manual de Historia da

Litteratura portuguexa (1875) transformado fundamen-

talmente no Curso de Historia da Litte7'atura portu-

xa (1885), a Antologia portuguexa (1876) e o Parnaxo

portuguex moderno (1877) ; e dava diversas edições cri-

ticas das obras de Camões e de Bocage, do Cancioneiro

da Vaticana, etc. Esta ultima obra é um trabalho ex-

traordinário de interpretação critica, que difficilmente

pode ser avaliado.

O distincto professor dispendia ainda por outras

formas a sua actividade a favor da instrucção nacional.

Nomeado para o Jmy dos exames secundários, enviava

ao governo notáveis relatórios, em que descrevia o la-

mentável estado da instrucção publica; e desejando o
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desenvolvimento do ensino superior, promovia a fundação

das cadeiras de Sanskriio e de PJnlologia comparada,

e acabava com a rivalidade de Pinheiro Chagas lem-

l)rando o convite formal para a vaga da cadeira de Lit-

teraturas clássicas.

Em 1877 encetou Theophilo Braga uma nova ordem

de estudos com a publicação dos Traços geraes de Phi-

hsophia positiva, arrojadíssima comprovação da doutri-

na philosophica de Augusto Comte. A este livro seguiu-

se o primeiro volume da Historia universal (1879),

principio de um tratado monumental de Sociologia con-

creta, que o distincto professor tem em via de execução.

Nos tomos publicados occupa-se por uma forma real-

mente notável das velhas civilisações dos Egypcios, Chal-

deos, Assyrios e Babylonios, e faz a historia da Judêa,

da Phenicia e da Arábia. Seguir-se-hão as civihsações in-

do-europêas, desde os Aryas e Persas até aos tempos

modernos.

Os Traços geraes de Philosophia positiva e a His-

ioria universal são os livros mais notáveis que no cam-

po da philosophia e da sociologia têm sido escriptos em
lingua portugueza, e marcam um periodo luminoso no

desenvolvimento intellectual do nosso paiz. Conduziram-

no á elaboração do Systema de Sociologia (1884).

O nome de Theophilo Braga achando-se ligado á intro-

ducção dos estudos críticos e ao advento da Philosophia

positiva, em Portugal, está também unido ao movimento

politico de reorganisação que se vem dando entre nós.

Desde o começo da sua carreira, Theophilo mostrou-se

inimigo irreconciliável das instituições monarchicas; em
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todos os seus trabalhos affirmava ousadamente as suas

ideias, e mesmo nas provas publicas do concurso para a

cadeira de litteratura declarou com franqueza as suas

convicções democráticas.

Mais tarde quando appareceu em Lisboa o Rebate,

escreveu alguns artigos de fundo para este semanário

federalista, e em 1875, ao fundar-se o Centro rejjubli-

cano democrático filiou-se n'elle. As dissidências levan-

tadas no seio d'este grupo politico pelos elementos mo-

narchicos enfraqueceram o novel partido ; os republicanos

sinceros e convictos foram expulsos, ou, desgostados pe-

las intrigas de regeneradores e reformistas, retiraram es-

perando melhores tempos. Foi d"este numero Theophila

Braga que se conservou afastado das lides politicas, até

que, em 1878, os dissidentes d'aquelle centro, juntamen-

te com elementos novos, quasi todos federalistas, se

agruparam e lhe oífereceram a candidatura a deputada

pelo circulo 94. O sábio professor iniciou então a fórmu-

la politica do Mandato imperativo, garantia moralisado-

ra do suffragio. N'este documento assignado pelo candi-

dato e pelas commissões eleitoraes do circulo, consigna-

ram-se as ideias e aspirações do partido republicano fe-

deral : Liberdade de consciência, liberdade de ensino, li-

berdade de imprensa, liberdade de cidtos, liberdade de

reunião, direito de propriedade, liberdade de industria,

liberdade de trafico e liberdade de contracto. O candida-

to compromettia-se a manter independência absoluta

dos partidos monarchicos, a discutir as medidas legisla-

tivas segundo o critério republicano, a apresentar proje-

ctos de lei subordinando-os a um exame prévio das com-
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missões eleitoraes e a dar uma conta retrospectiva aos elei-

tores no fim de cada época da legislatura. Theophilo

Braga sustentou e desenvolveu este programma politico

em successivos comicios nas differentes freguezias do

circulo, e desde então ainda não abandonou um só in-

stante a brecha. E sempre o primeiro na lucta. Com a

sua firmeza de caracter, as suas convicções scientificas, a

austeridade incorruptível do verdadeiro apostolo, não he-

sita no caminho que tem de seguir, não vacilla diante das

probabilidades do triumpho obtido com as allianças hy-

bridas, não transige com os adversários, não se curva a

imposições de espécie alguma.

Os princípios acima de tudo. Os homens passam,

caem, morrem ; e as ideias, sempre puras, sempre imma-

culadas, ficam, espalham-se e vencem.

O partido republicano encontrou em Theophilo Bra-

ga o seu chefe natural; é o primeiro entre os primeiros

dos correhgionarios. Poucos o egualam na sinceridade

de convicções, raros no desinteresse e na abnegação, ne-

nhum na capacidade intellectual ; mas tem sido sempre

guerreado pelos elementos transigentes e accommodaticios.

Filiando-se no Centro republicano federal, de que

foi presidente, não deixou um só momento de combater

a monarchia e o cathohcismo, esses dois aUiados, inimi-

gos irreconcihaveis das sociedades modernas. As Origens

poéticas do Christianismo (1880), a que se seguiram as

Lendas christãs (1892), a Dissolução do Sijstema mo-

narchico constitucioncd (1880) e tantos outros livros são

armas de combate. Com a penna e com a palavra, como

o pedreiro com a picareta e o camartello, derroca, esmi-
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galha, aniquila os altares dos deuses e os sólios doura-

dos dos reis. Nos comidos populares, nas reuniões poli-

ticas, nas conferencias doutrinarias, nos jornaes republi-

canos, em uma infinidade de volumes, nos actos de re-

gisto civil, por toda a parte emfim, tem deixado bem
accentuada a sua passagem na sociedade contemporânea,

como o raio que ao entrar n'uma habitação íunde os

metaes, estraga os moveis, parte os vidros e assombra os

moradores.

A vasta collecção dos seus artigos politicos, publica-

da em volumes sob o titulo geral de Soluções positivas

da Politica portuguexa, é uma obra magistral. N'ella

estuda o nosso meio sob o ponto de vista scientifico, co-

mo o medico disseca um cadáver nas mesas dos hospi-

taes; vê, observa e descreve as verdades nuas e cruas

com a coragem e o valor que lhe dá a consciência de

que tem pelo seu lado a justiça. São realmente os livros

mais revolucionários que têm vindo á luz em Portugal;

n'elles dizem-se as cousas pelo seu verdadeiro nome, sem

hesitações, nem reticencias ; a verdade brilha como a luz

do sol n'estas paginas vibrantes; ha, por vezes, a indi-

gnação salutar do homem, ha sempre o raciocinar frio e

lúcido do sábio.

E ao terminar um d'esses artigos, que saíram pri-

meiramente na Emancipação, (1879) na Va7igua7'da,

(1880-1881) no Século, etc, ou ao findar uma prelecção

pohtica, depunha a penna ou recolhia a casa, com a con-

sciência tranquilla, satisfeito por ter cumprido um dever,

arremessando á sociedade que se esphacela, mais uma
barrica de pólvora ou uma bomba de dynamite; e então
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era realmente sublime vêl-o ao lado da esposa, entreter-

se, nas funcções de carpinteiro ou serralheiro, a fabricar

brinquedos para os filhos, duas interessantes crianças,

muito intelligentes, que receberam uma educação toda

moderna, sem preconceitos rehgiosos.

Theophilo Braga, n'este momento da sua existência,

podia considerar-se um homem realmente fehz. Tendo

effectuado um grande numero das suas aspirações, ven-

do-se admirado, applaudido e respeitado no seio da so-

ciedade pátria, recebendo dia a dia enthusiasticas ho-

menagens de consideração de sábios estrangeiros, assis-

tia jubiloso, no interior do lar domestico, ao desenvolvi-

mento intellectual, excessivamente precoce, de seus fi-

lhos, a formosa Maria da Graça e Theophilo, o esperan-

çoso herdeiro do glorioso nome paterno. Tudo o convida-

va a dar verdadeira importância ao sonho da vida.

Ackermann, a notável poetisa, deixou-nos o seguinte

pensamento : « O que o homem tinha a fazer de melhor,

seria tomar ao pé da lettra esta metaphora vulgar: A
vida é um sonlio. Dar importância a este sonho, é que-

rer que elle degenere em pesadelo».

E o sonho, em que vivia Theophilo Braga, degene-

rou um dia em pesadelo, e no mais terrível dos pesade-

los. A felicidade sossobrou n'um assombroso e fulminan-

te desastre domestico.

Primeiro adoeceu a encantadora Maria da Graça, a

gentilissima criança que deixava perplexo e embaraçado

quem pela primeira vez a escutava no seu discretear,

onde a ingenuidade infantil velava apenas uma lucidez

surprehendeute. Mal convalescia ainda n"uma illusoria
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esperança, quando seu irmão enfermou, o intelligente

Theophilo, fallecendo depois de alguns mezes de doloro-

so soífrimento na edade de treze annos. A 7 de dezem-

bro de 1886 passou Theophilo Braga por este afflictivo

transe, em breve seguido de outro, se é possivel ainda

mais cruciante, porque representava o brutal aniquila-

mento de toda a felicidade domestica. A idolatrada Ma-

ria da Graça succumbia também, três mezes depois da

irmão, em 18 de março de 1887, com dezeseis annos de

edade.

Dois golpes successivos no curto espaço de três me-

zes ! A morte feriu-o no mais intimo do seu sêr levando-

Ihe os dois filhos que eram, na expressão do desolado

pae, a razão da sua existência. Assim experimentou o

grande escriptor a maior dor liumana.

A terrível calamidade, que alquebrou os tristes pães,

foi sentida por todas as almas compassivas e affectuosas,

encontrou um ecco de sj^mpathia no espirito de todos os

que sentem e amam, emocionou profundamente a maio-

ria dos poetas da geração actual.

Uma consolação, se porventura alguma podesse ha-

ver depois de tão fundo golpe, encontrariam os acabru-

nhados pães na sentidíssima homenagem, que por inicia-

tiva do grande poeta João de Deus tributou ás duas

crianças a poesia portugueza e brazileira, n'essa piedosa

coroa de saudades, formada de elegias commoventes e

dada á estampa em 1889 sob o expressivo titulo de A
maior dor humana, pela amizade de Anselmo de Mo-

raes, o primeiro editor da Historia da Litteratura por-

tuguesa.
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A esmagadora catastrophe, impressionando fortemen-

te 08 ânimos mais varonis, apagou n'elles antagonismos

e fez esquecer antigas divergências. Perante a grandeza

da desgraça, curvou-se até o maior dos adversários de

Theophilo Braga, o grande romancista Camillo Castello

Branco, traduzindo nimi formoso soneto as immensas

agonias da maior dor humana.

As duas encantadoras crianças falleceram ; mas João

de Deus, entretecendo com a coadjuvação dos poetas da

geração actual aquella grinalda lyrica, «veiu dar-llies»,

como escreve o pae amantissimo, « a immortalidade sub-

jectiva, vivificando-as pela poesia, nas emoções eternas da

obra da Arte ».

Theopbilo Braga, essa poderosa individualidade da

nossa litteratura, ficou por longos mezes atordoado pela

imprevista calamidade que lhe roubou todas as seducções

do lar com tanto amor construido. Concentrou-sc na pró-

pria dôr e por fim d'ella tirou novas forças para conti-

nuar a sua carreira gloriosa, para ir completando pouco

a pouco a sua vasta Obra litteraria.

Quando Theophilo Braga, depois da horrivel catastro-

phe domestica, firmando-se na grandeza da própria dôr,

conseguiu voltar de novo á regularidade das meditações

de philosopho e dos trabalhos de publicista, dedicou-se

especialmente á realisação de unia obra promettida desde

os bancos da Universidade, e agora concebida com um
amplo ponto de vista e redigida com assombrosa profi-

ciência. Referimo-nos á monumental Historia da Uni-

versidade de Coimbra nas suas relações com a instru-

cção jrublica portuguexa, (1892) publicada por ordem e
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a expensas da Academia das Sciencias. Esta obra, consa-

grada pelo auctor á commemoração do sexto centenário

da fundação da nossa Universidade, encerra o brilhante

quadro da nossa vida intellectual, da acçcão da intelligen-

cia portugueza na civilisação europôa. Theophilo Braga

historia em períodos cheios de interesse e de sentimento

a importante parte que Portugal tomou na Revolução

Occidental, iniciada ao terminar da Edade-média e cara-

cterisada mentalmente pela dissolução do Poder espiri-

tual da sjnthese theologica, tendendo a ser substituida

por uma outra forma, ora critica, ora scientifica.

A actividade de Theophilo Braga não se confinou, po-

rém, na Hidória da Universidade ; apesar de trazer en-

tre mãos um assumpto de tal magnitude, editava ao mes-

mo tempo, o Camões e o Sentimento nacional (1891),

por onde mais tarde ha de ser corrigida a sua Vida de

Lvix de Camões ; as Lendas christãs (1892), continua-

ção das Origens jweticas do Christianismo ; e as Mo-

dernas Ideias na Litteratura portugnexa, (1892) natu-

ral seguimento da Historia do Bomantismo em Portu-

gal.

Faltava ha muito a Theophilo Braga uma consagra-

ção que naturalmente lhe era devida. O poeta da Visão

dos Tempos, o historiador critico da litteratura portugue-

za, o publicista mais fecundo do nosso meio litterario ti-

nha direito incontestável a entrar na Academia das Scien-

cias. Esta dever-lhe-ia abrir de par em par as suas por-

tas, logo que Theophilo Braga se apresentasse. Não suc-

cedeu, porém, assim. Em 1881, dando-se uma vaga de

sócio eflFectivo na classe das sciencias moraes e politicas,
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concorreu o notável escriptor, offerecendo á Academia

como titulo de candidatura o Cancioneiro da Vaticana^

trabalho extraordinário de interpretação, onde se revelam

ao mesmo tempo o erudito, o critico e o poeta. Durante

longos annos jazeu propositadamente no esquecimento o

processo académico para a sua admissão, não por hostili-

dade ou animadversão de antagonismos litterarios, como

durante muito tempo se suppoz, mas esperando que se

dessem outras vagas afim de poderem ser admittidos si-

multaneamente dois vultos proeminentes da litteratura

official.

Como Diderot, em França, no século passado, era a

alma dos encyclopcdistas, também Theophilo Braga, na

nossa sociedade contemporânea, espalha os germens de

todo o desenvolvimento intellectual. Quando passa nas

ruas da cidade, um tanto curvado, modesto, quasi des-

apercebido, perdendo- se na multidão, fallando cordealmen-

te aos que se approximam d'elle, apertando a mão cal-

losa do operário com a mesma franqueza com que aper-

ta a do aristocrata, conversando sobre particularidades

de qualquer arte ou officio, como se o exercesse; nin-

guém dirá que aquelle organismo encerra o cérebro mais

potente, mais forte, melhor orientado, que está alli O'

maior poder espiritual da nacionalidade portugueza. E
no emtanto é esta a verdade.

Eis uma prova : — O tricentenário de Camões.

A commemoração grandiosa do grande épico é a obra.

mais extraordinária e colossal de Theophilo Braga. Foi,,

com effeito, elle o único auctor das festas civicas de

1880, festas, que se repercutiram em todo o mundo^
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onde chegou um dia o nome de Portugal. O illustre pro-

fessor desde 1873, começara a propagar a ideia sympa-

thica da gloriíicação do poeta dos Lusíadas; em cartas

para o estrangeiro, nas lições do Curso superior de Let-

tras, em conversas particulares, foi lançando a semente

que se desenvolveu pouco a pouco, até que em 10 de

junho de 1880 se colheram os fructos soberbos e opi-

mos nas ruidosas festas e nas innunieras publicações do

tricentenário. Era a consequência da sua disciplina phi-

losophica ^ A acção de Theophilo Braga foi bem evi-

dente ", mas elle metteu-se na sombra, occultou-se modes-

tamente detraz da Commissão da Imprensa, e d"ahi, fur-

tando-se ao agradecimento publico, gosou como simples

comparsa o eífeito sumptuoso da sua obra. Era, na ver-

dade, feliz por vêr a força de uma ideia.

D"esta gloriosa commemoração derivou ainda outra

^ «Esta aptidão poética dos novos philosophos não se nianifes-

tara, de ordinário, senão pela sua disposição permanente para sen-

tir dignamente e para fazer apreciar bem os diversos modos de idea-

lisação. A fiiucção estlietica não se tornará ]iabitiialmeute activa

n'elles senão pela composição das festas irublicas». (Comte, Systè-

me de Politique jmsitivc, tom. i, pag. 311).

* Escrevia o illustre insulano dr. João Teixeira Soares, em

carta de 14 de junho de 1880, ao snr. dr. Ernesto do Canto:

«A ideia do Centenário de Camòes {de que o dr. Theophilo

Braga haja quatro annos me fallou) vingou de um modo estrondo

60 e superior, decerto, á espectativa d'elle próprio», (Publicada pos-

tlnimamente no Archivo dos Açores, tom. iv, pag. 21. Ponta Del-

gada, 1882). Confirmam-uo todos os jornaes de 1880.
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ideia que não deveria ser menos fecunda em resultados

apreciáveis para o desenvolvimento nacional. Foi o Con-

gresso das Associações -portuguexas, que se reunia an-

nualmente no dia 10 de junho, e cuja iniciativa perten-

ceu também a Theophilo Braga ^.

E como estas, hão de triumphar todas as ideias do

eminente cidadão, porque as sociedades humanas trans-

formam-se incessantemente e os homens não podem ser

um obstáculo permanente á marcha do progresso.

Theophilo Braga na sociedade moderna é a revolução

na arte, na historia, na critica, na philosophia, nos cos-

tumes e nas fórmulas sociaes, le plus grand remueur

d'idées du Portugal, en ce dernier quart de siècle, como

o proclamaram em um banquete presidido por Salme-

ron '.

' « Kesta-nos do movimento emergente da celebração do jubi-

leu camoniano o Congresso das Associações, confederadas.

« Para julgarmos do estado das ideias que vão ser debatidas

n'esse parlamento, cuja realisação cumpre confessar que se deve

principalmente á iniciativa e á tenacidade de um único homem, o

snr. Theophilo Braga, para apreciarmos d'anteraão a orientação men-

tal e a systematisação de principies que as diíferentes classes sociaes

terão de revelar ua reunião da dieta cooperativa a que nos i'eferia-

mos, a festa do Centenário do Marquez de Pombal, ultimamente ce-

lebrada, figura-se-nos ser um symptoma culminante e preciosíssimo ».

(Ramalho Ortigão, As Farpas, i\ série, n." 1, pag. 46).

* Matinées espagnoles, 1890.
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Actividade artistica

Estamos atravessando uma época de transição, cu-

jos effeitos se notam em todos os phenomenos sociaes:

— religiosos, politicos, económicos, litterarios, etc.

O celebre grito de Galileo— E piir si imiove—
veiu abalar os alicerces das velhas crenças; e de então

para cá ruíram uma a uma as pedras d'esses gigantes-

cos edifícios chamados Religiões, e arrastaram na sua

queda as instituições politicas e as artes da Meia Edade.

A proporção que a theologia se desmoronava, con-

quistava a sciencia vastos terrenos e augmentava o do-

minio do cognoscivel, emquanto na sociedade o milita-

rismo cedia o campo á industria. A litteratura acompa-

nhou a evolução social em todas as phases da transição,

como já a acompanhara nas phases anteriores.

Hoje que estamos talvez na ultima phase de trans-
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ição, e que vae quasi terminada a lucta entre o mundo

que desapparece e o mundo que começa, deve a littera-

tura, ou antes a arte, trazer-uos elementos organisadores,

e apresentar-nos um novo ideal, em vez de se limitar a

destruir as velhas formas e instituições. O trabalho de

demolição já foi largamente executado; necessita-se

agora de reorganisadores, que, estudando o passado e o

meio physico e orgânico da sociedade, nos mostrem o

caminho que ella leva na sua evolução secular, e prepa-

rem os espíritos para a nova forma de cousas.

No século XVI, dando-se na Europa a decadência

theologica, deu-se egualmente a decadência politica, pro-

duzindo o absolutismo ; e, como sempre, a litteratura

acompanhou a decadência dos outros phenomenos so-

ciaes.

Em Portugal deu-se este facto no século xvii; e só

no presente século, quando a sociedade portugueza viu

os primeiros alvores da hberdade, é que a litteratura se

levantou pelas tradições e pela historia, devido aos dois

athletas do romantismo, — Garrett e Herculano. Este

movimento, mal comprehendido, deu em resultado o sen-

timentalismo ultra-romantico, que tantos males produziu

e ainda produz na nossa sociedade. As ideias generosas

de Michelet, Quinet, etc, vieram tirar a litteratura do

marasmo desolador em que os poetas, romancistas e dra-

maturgos a tinham lançado.

Dois mancebos arrojados ousaram arcar com as fú-

rias dos seus conterrâneos, e abriram á litteratura por-

tugueza o campo revolucionário.

Foram differentes os meios, mas idêntico o fim; um.
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servindo-se da penna como de ariete, arrasou as aras e

os thronos, e expulsou os deuses e os reis, creando assim

a poesia demolidora {Odes modernas); o outro fez a re-

visão, ou antes o inventario das tradições da humanidade

em geral {Visão dos Tempos), e da pátria em particular

[Historia da Litteratura portiujuexa).

Os trabalhos de Anthero de Quental e Theophilo

Braga iniciaram uma nova éra na poesia e na criti-

ca portugueza. Este movimento, porém, só dez ou doze

annos depois se fez sentir no romance; e foi Eça de

Queiroz o primeiro que apresentou em Portugal o ro-

mance realista, publicando a sua esplendida creação—
O crime do jyadre Amaro.

Devemos notar, ainda que de passagem, que ás

transformações litterarias, bem como á arte em geral, se

pôde applicar a theoria de Malthus sobre a População

ou a lucta pela existência, que Darwin já applicou aos

seres organisados {Origem das espécies, pag. 4, da trad.

franc.) e Theophilo Braga á sociologia {Traços geraes

de Philosophia positiva, cap. v). Com esta theoria expli-

cam-se todas as transformações que tem soffrido a arte

através dos séculos. Kão nos sendo possivel desenvolver

aqui esta ideia, apenas diremos que, assim como só tem

probabilidades de sobreviver o individuo que variar de

uma maneira vantajosa para arrostar com a acção com-

plexa do meio, também na litteratura só é vantajosa e

duradoura a transformação que se fizer no sentido do

progresso. Ora o movimento, a que nos vimos referindo,

foi progressivo, tanto na ideia, como na forma.

No estudo sobre Os Sonetos de Anthero já tenta-
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mos determinar assim o alcance e a significação da re-

volta litteraria de Coimbra

:

«As Odes modernas, inaugurando este periodo, ini-

ciam também a regeneração da litteratura portugueza.

Theophilo Braga com a Visão dos Tempos e as Tempes-

tades sonoras toma uma parte egual n'este movimento.

Surge a denominada Eschola coimbrã e a famosa lucta

dos novos contra a litteratura official e a chefatura litte-

raria de Castilho. O prologo d'este ao Poema da Moci-

dade de Pinheiro Chagas provoca os enérgicos protestos

de Anthero de Quental e de Theophilo Braga— Bom
senso e hom gosto e As theocracias litterarias. Já ante-

riormente o insensato prologo de Castilho ao D. Jayme

de Thomaz Kibeiro tivera um justo correctivo na Carta

de João de Deus; o eminente lyrico, sendo o precursor

da poesia moderna, foi também o primeiro a vibrar um
golpe n'essa realeza litteraria.

« Esta revolução intellectual, que transformou a men-

talidade portugueza e deu principio ao movimento litte-

rario contemporâneo, é geralmente mal comprehendida.

Não foi uma revolta contra a escola romântica, na acce-

pção verdadeira d'esta designação, mas sim a do próprio

romantismo, que seguia a sua evolução natural, contra o

romantismo falso, pretencioso e amaneirado dos medío-

cres companheiros e successores do grande Almeida Gar-

rett. O lyrismo nacional sob a influencia do romantismo

ostentou-se brilhante nas Folhas cahidas e na Hai-pa do

Crente. João de Deus é o verdadeiro successor de Gar-

rett e Herculano. Anthero de Quental e Theophilo

Braga acceitam o lyrismo d'aquelle adaptando-o ás no-
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vas necessidades da concepção poética. Estes dois poetas,

quando se deu a questão coimbrã, eram tão românticos,

como todos os poetas do seu tempo. Em vez de cahirem,

porém, n'um sentimentalismo convencional e postiço, se-

guiram a corrente natural e progressiva, que pouco a

pouco transformou o romantismo no profundo movimento

naturalista de nossos dias».

As Epopêas da Humanidade na Poesia portugueza

contemporânea

A arte nas suas manifestações particulares acompa-

nha os progressos da humanidade, idealisando o que

cada época tem de superior e característico. A poesia

especialmente coube sempre a missão sublime de tradu-

zir as emoções mais elevadas da intelhgencia humana

nos gráos successivos da civilisação. Só quem desco-

nhece a historia da evolução esthetica, poderá negar a

intima relação, que se constata entre todos os povos, da

inspiração poética com o desenvolvimento social, nomea-

damente com a mentalidade de cada época, como uma

reacção da vida especulativa sobre a vida affectiva das

sociedades. Estão n"este caso os que afíirmam ter passa-

do a edade da poesia, e acharmo-nos em plena edade de

prosa, como se os sentimentos se não modificassem e

transformassem á proporção que se modificam e transfor-

mam as ideias. Semelhante affirmação não representa,

porém, um facto isolado e de minima importância; pelo

contrario, tornou-se desde alguns annos opinião corrente,

sobretudo desde que cahiu completamente em descrédito
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a eschola romântica ao sopro vivificador do naturalismo,

e que surgiram para a propalar e dar-lhe auctoridade

vultos eminentes no próprio campo da poesia. Resulta

uma tal aberração da ignorância das leis sociológicas e

do estado de indisciplina metaphysica em que ainda hoje

se encontram muitos, diremos mesmo a maioria dos nos-

sos litteratos e jornalistas.

O observador consciencioso dos phenomenos sociaes,

o frio analj^sta dos factos históricos, o investigador das

mutuas relações das cousas humanas, longe de sanccio-

nar esse absurdo, verá que a poesia anda intimamente

ligada ao desenvolvimento da intelligencia humana, de-

pendendo da ordem superior das ideias, isto é, das que

se referem á concepção do universo. Por detraz dos poe-

mas épicos Isdiíbar {Nanrutu) e Mahabaratha, dos

grandes monumentos hellenicos de Homero e Hesiodo,

dos poemas clássicos de VirgiHo e Lucrécio, da Divina

Comedia do Dante, do D. João de Bjron ou do Fausto

de Goethe, como de muitos outros monumentos littera-

rios, descobre-se sempre um corpo de doutrina, uma
philosophia, uma syntheSe cosmogónica, theologica ou

metaphysica. Se percorrermos os annaes litterarios de

todos os povos não depararemos com alguma obra poéti-

ca de cunho que não dependa mais ou menos directa-

mente de qualquer sjstema de philosophia. Esta verdade

é de tão fácil constatação que não perderemos tempo

em demonstral-a.

O nosso século que se distingue pelo fervor na inves-

tigação das verdades e nos esforços gara a construcção

de uma synthese positiva dos conhecimentos humanos,
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arrastou a litteratura e a arte em geral para o natura-

lismo. A poesia tinha de seguir essa corrente, e como a

revolução intellectual por que passa a humanidade é tão

profunda que só se pôde equiparar á grande transforma-

ção espiritual que precedeu o apparecimento da Divina

Comedia de Dante, ella ha de erguer-se á altura de im-

primir n'uma obra de arte sublime o vôo attingido pelo

cérebro humano. Se a evolução philosophica negativista

ou a duvida que resultou dos conflictos entre a religião

e a sciencia encontrou a sua idealisação n'uma obra-pri-

ma como o Fausto, porque não ha de alcançar uma
idêntica crjstallisação esthetica o movimento intellectual

do nosso tempo?

Augusto Comte, e como elle outros espirites dos

mais lúcidos do século xix, comprehendendo as relações

da poesia com o desenvolvimento intellectual, previram

a realisação de uma Epopêa da humanidade, annuncian-

do-a, como o grande philosopho, ou tentando mesmo

efifectual-a, como Victor Hugo na admirável Légeyide des

Siècles e Edgar Quinet na sua brilhante trilogia.

Foram prematuras estas tentativas por não se ter

realisado ainda a inevitável evolução artistica do roman-

tismo para o naturalismo. Porém tocaram de perto o

âmago do problema. «O verdadeiro momento do drama,

para os povos como para os individues, escreve Edgar

Quinet, é aquelle em que elles, discutindo pela primeira

vez as suas crenças, se debatem no seio do Deus de

seus pães entre a fé e a duvida. O homem não se torna

um personagem trágico senão acceitando esta lucta com

o eterno». N'outro ponto diz o mesmo auctor: «O ho-



ACTIVIDADE ARTÍSTICA 31

mem não é senhor nem escravo da natureza; é o seu

interprete e a sua palavra viva». D'estas palavras, em

que intuitivamente Edgar Quinet lançou os germens da

moderna phase poética, fácil é deduzir os caracteres fun-

damentaes de uma epopêa naturalista da humanidade.

Eis a mesma ideia já expressa conscienciosamente em

phrases positivas por um critico eminente: «O realismo

moderno, escreve Pierre Petroz, não consiste unicamente

em reproduzir as formas, em representar os espectáculos

que nos ofiferece a natureza, como muitos o suppõem,

mesmo entre os espirites cultos. Esta traducção exacta e

formal, apesar de sua importância não é senão o lado

exterior e de algum modo technico. Mas o que o cara-

cterisa essencialmente, o que lhe dá o seu verdadeiro va-

lor e lhe marca um logar considerável na historia da

arte, é que repelle de uma ^naneira absoluta, irrevogável,

toda a sugestão theologica ou metaphysica. Afastadas

as causas de erros ou de perturbações intellectuaes, ficam

o mundo e a humanidade, fonte de poesia como de ver-

dade » ^.

A epopêa que deve ser a obra artística capital da

civihsação contemporânea tem de ser necessariamente

scientifica, philosophica, naturahsta, como synthese su-

prema do desenvolvimento mental reflectindo-se no desen-

volvimento affectivo da sociedade. Deve, portanto, abran-

ger no seu conjuncto os resultados de todos os progres-

sos e descobertas, tanto no campo das sciencias physico-

^ La Philos. pos., revue, vol. xx, pag. 245.
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natiiraes, como no das historico-sociaes. Taine, defendendo

a alliança da sciencia com a arte, escreve: «O parentesco

que liga a arte á sciencia é uma honra para ambas; é

uma gloria para uma fornecer á belleza as suas princi-

paes bases ; é uma gloria para a outra o apoiar as suas

mais altas construcções sobre a verdade» ^. Absurda e

disparatada é sem duvida alguma a apregoada incompa-

tibilidade da arte com a sciencia. Porém a melhor de-

monstração de que é errónea uma tal affirmação, acha-

se no facto, impossível de contestar, de que a realisação

da Epopêa da humanidade é o problema cuja solução

mais preoccupa na actualidade os cérebros dos poetas

mais eminentes da Europa, principalmente dos paizes

occidentaes.

Todos sabem que os Liisiadas não foram uma ma-

nifestação esporádica da mentalidade portugueza, n'aquel-

la época, mas o resultado de uma preoccupação artística

que germinava ao mesmo tempo em muitos cérebros e

da qual a nossa litteratura possue não poucos documen-

tos. Abrira-se espontaneamente um concurso entre os es-

pirites mais brilhantes d'aquelle século para a realisação

do grande poema das navegações e descobertas maríti-

mas. Egualmente na actualidade vemos disputarem entre

si os melhores poetas a coroa de gloria da composição

da Epopêa da humanidade, com a difPerença que a liça

outr'ora aberta apenas no seio da nação portugueza, se

estende hoje a todos os povos, nomeadamente aos do

De 1'idecã dans Vart, pag. 26.
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Occidente da Europa. Augusto Conite diz que o grande

poema moderno partirá dos povos meridionaes, mas com

preferencia da fecunda Itália, da pátria de Ariosto, Tasso

e Dante. Xão sabemos se o futuro se encarregará de

realisar a previsão, demasiadamente minuciosa, do im-

mortal philosopho. O que estamos vendo é que o nosso

paiz, cujo concurso para os progressos intellectuaes de

nossos dias tem sido ephemero, mesmo nullo, se mostra

fértil em concorrentes para a execução da epopêa da

humanidade. Caber-lhe-ha essa gloria ?. .

.

Três epopêas conhecemos nós em via de acaba-

mento, a Visão dos Tempos de Theophilo Braga, gran-

dioso monumento litterario quasi coucluido, a trilogia de

Guerra Junqueiro, de que está publicada a primeira

parte A morte de D. João, e emfim O Anti-Christo de

Gomes Leal, cujo primeiro volume só veiu á luz.

Dois processos se offerecem a quem tenta a arrojada

empreza da Epopêa da humanidade : Synthetisar n'um

só personagem toda a acção social através dos séculos e

das civilisações, prendendo no mesmo plano as successi-

vas phases da evolução, quer inorgânica, quer orgânica e

histórica, ou synthetisar isoladamente cada época dos

factos humanos, ligando-as entre si mais pelo encadea-

mento chronologico do que pela unidade de concepção.

D 'estes dois processos diz Theophilo Braga na nota que

acompanha as Miirigcns seculares: «O primeiro consi-

stia em tomar a Humanidade como uma entidade ideal

e celebrar a continuidade da sua evolução encadeando

em volta d'ella, como em uma biographia individual, to-

dos os actos em que se tem conquistado e affirmado o
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progresso humano. Este processo exige uma immensa

abstracção synthetica. .

.

«O segundo processo consiste em tomar as grandes

situações da Historia pelo que ellas têm de dramático,

dando-lhes relevo de modo que o sentido racional seja

evidente como ideal que universalisa o facto, e como

verdade que o torna bello. A idealisação por esta forma

é uma synthese em que a abstracção desapparece pela

expressão concreta de um mytho consciente » ^.

Este ultimo processo, adoptado por Victor Hugo na

Legende des Siècles, foi também o escolhido por Theo-

philo Braga para a sua epopêa. O outro processo, po-

rém, tem a seu favor os exemplos da historia litteraria

de todos os povos e o prender-se mais intimamente á

tradição popular, o que o torna muito mais apto a influir

no espirito publico. E esta mesma conclusão tira-se dos

trabalhos críticos da historia da litteratura portugueza

do grande escriptor, que afílrma com inteira razão que

tanto mais vital será uma obra poética quanto mais

fundas raízes tiver na alma popular. Os nossos estudos

sobre os livros de critica htteraria de Theophilo Braga

deram-nos a convicção da superioridade do primeiro pro-

cesso sobre o segundo, apesar da nossa grande e justa

admiração pelo plano extraordinariamente bello da Visão

dos Tempos.

Este titulo, com que Theophilo Braga baptisou o pri-

1 Ob. cit., pag. 232.
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meiro tentamen da sua epopêa cyclica da Humanidade,

estendeu-o mais tarde a toda a obra como o definitivo.

Foi em 1864 que veiu á luz esse primeiro volume, e no

mesmo anno appareceram ainda as Tempestades sono-

ras, seguidas pela Ondina do Lago em 1865, e pelas

Torrentes em 1869. O quinto volume. Miragens secula-

res, traz a data de 1884, e apesar do auctor dizer em

nota que com elle fica realisado o pensamento de uma

epopêa cyclica da Humanidade, sabemos que ha inédita

matéria para outros volumes, a qual provavelmente só

virá a publico na edição integral, onde os poemas publi-

cados e os inéditos serão coordenados de modo conve-

niente segundo a evolução psychologíca, e de accordo

com a série das civilisações humanas.

Coube á Visão dos Tempos, assim como ás Odes

modernas de Anthero de Quental, a gloriosa missão de

iniciarem a revolução na litteratura portugueza, que se

estiolava vergonhosamente no romantismo falso ou dege-

nerado dos pedantocratas thuribularios do poeta Castilho

com a producção de poemas como o D. Jayme ou o

Poema da Mocidade. O apparecimento do livro de Theo-

philo Braga, sendo a revelação de um talento superior,

apanhou de surpreza a tribu do elogio mutuo, que no

primeiro momento confessou espontaneamente a sua

admiração pelo joven poeta ; mas em breve a sympathia

converteu-se em animadversão e aos applausos succe-

deu-se a guen'a desapiedada, logo que perceberam que o

novo escriptor em vez de pagar com reclames empolados

o louvor incondicional, conservava a sua independência

em face de todos e de tudo. O escriptor, distincto desde



36 TUEOriIILO I3RAGA E A SUA OBKA

a sua entrada na arena das lettras, ergueu-se pelo estudo

e pelo trabalho. Os seus detractores, pelo contrario, dimi-

nuiram de proporções, tornaram-se pequenos e humildes^

Entretanto a mentalidade portugueza transformava-se»

A Visão dos Tempos deu-nos a conhecer o auctor;

da sua leitura data o nosso enthusiasmo pelo poeta.

Agora que já decorrerara tantos annos e que a esse en-

thusiasmo se veiu juntar a admiração pelo critico, pela

historiador e pelo philosopho e a estima pessoal pelo

professor e amigo, voltamos a consideral-o como poeta,

mas inteiramente disposto pela frieza do raciocínio e pelo

rigor dos methodos scientificos a julgar com indepen-

dência do mérito real da sua obra e da razão de ser

d'aquelle nosso enthusiasmo.

Estudaremos a epopêa no seu desenvolvimento, no

seu plano e na sua execução poética.

I. ThEORIA da epopêa CYCLICA da m:MA^'IDADE.

—

Para se comprehender a theoria da epopêa da Humani-

dade, que Theophilo Braga vem reahsando desde a pu-

blicação do primeiro volume da Visão dos Tempos, e

acompanhal-a no seu desenvolvimento desde a ideia fun-

damental até á concepção definitiva, convém lêr os pró-

logos s^iitheticos com que abrem os volumes publicados

entre 1864 e 1869, e a nota final das Miragens secula-

res. É nos prólogos e na nota que se encontram os ger-

mens da theoria e os seus desdobramentos posteriores.

A historia da epopêa será ao mesmo tempo a historia

intellectual de Theophilo Braga, porque, nascendo no

periodo metaphysico da juventude, completa-se no pe-

1
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riodo positivo correspondente á edade viril. A influencia

de Hegel dá origem á epopêa, fornece-lhe a ideia pri-

mordial do encadeamento cyclo das civilisações históri-

cas S a influencia de Viço ensina-lhe os processos de

idealisação das edades passadas ; e emfim a influencia de

Comte, alargando-lhe e completando-lhe a ideia da epo-

pêa humana, define-lhe o ideal da Humanidade. Assim

a theoria, originariamente metaphysica, fortaleceu-se e

integrou-se ao contacto da doutrina positivista.

Eis como Theophilo Braga comprehendia a poesia

moderna, na Gcneralisação da Historia da Poesia, que

serve de prologo á segunda edição da Visão dos Tem"

pos (1869) : «"Desde Goethe a poesia vae occupando a

parte synthetica de reconstrucção, sobre o immenso tra-

balho analytico de todas as sciencias; é a poesia que

nos pôde fazer sentir viva a historia retalhada pelos anna-

listas, que nos pôde fazer communicar com a natureza

acanhada no laboratório, que nos pôde dar a forma com-

municativa e universal das verdades e conclusões mais

abstractas. A alliança da poesia com a philosophia, tal é

o ponto de partida da ultima phase da Arte, encetada

1 « Apartando-se do lyrismo vulgar exclusivamente inspirado

pelo sentir e crer da actualidade, o escriptor põe ao serviço de uma

philosophia generalisadora a sua lingua poética e os seus processos

artisticos ; foge á poesia individual e egoista, que parece haver pro-

duzido os seus melhores fructos, e pede á historia da civilisação uni-

versal as suas grandes recordações litterarias, baseando, aí, como em

alicerce seguro, todo o edifício das suas concepções». Leonel d&

Sampaio (Pseudonymo de Vicente de Faria).
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pelo século xix — o período metaphysico» ^. O es-

pirito do poeta achava-se em plena phase metaphysica e

assim considerava que o metapli3'sismo caracterisava a

ultima phase da Arte, quando de facto a s}Tithese de

reconstrucção que se dava na philosophia e que devia

necessariamente reflectir-se sobre a poesia era positiva

ou naturalista. A alliança da poesia com a philosophia

não era também, na sua accepção mais lata, um pheno-

meno característico da phase artística iniciada pelo se-

•culo XIX, porquanto em todos os tempos a concepção do

universo influiu e dirigiu a inspiração artística, podendo

mesmo avançar-se que por detraz de cada obra poética

se destaca um S3'Stema cosmogonico ou philosophico,

-desde Hesiodo até Leopardi, desde Homero até Victor

Hugo. Se através dos versos de Leopardi se divisa o

pessimismo de Schopenhauer, como através das poesias

de Victor Hugo deparamos com o ecclectismo de Maine

de Biran e de Victor Cousin; a ultima phase da Arte,

inaugurada na segunda metade d'este século, será repre-

sentada pela alliança da poesia com a philosophia, mas

com a philosophia contemporânea, positivista, natui'ahs-

ta, evolucionista. Na moderna poesia portugueza, a phi-

losophia de Hartmann deu um eminente Ijtíco em An-

thero de Quental [Sonetos] e um notável épico em Go-

mes Leal (Anti-Christo), e a philosophia da Historia de

Hegel e Viço, reforçada e completada com a philosophia

de Comte, produziu a grande epopGa cychca de que es-

Ob. cit., pag. XI.
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tamos fallando. Se Theophilo Braga errava na denomi-

nação da ultima pliase da Arte, não se enganava em-

quanto aos seus principaes caracteristicos. Era isto de-

vido á influencia salutar de Hegel e Viço, porque estes

dous espirites de eleição, aquelle na Esthetica e este na

Scienxa Niiova, foram na realidade precursores da syste-

matisação das leis da historia effectuada mais tarde por

€omte com a fundação da Sociologia. Assim se explica

também a fácil transição da pliase metaphysica para a

phase positiva, que poucos annos depois veiu a dar-se no

cérebro do distincto escriptor. O poeta aproximava-se d'este

modo das novas tendências philosophicas e estheticas

trazidas pelo desenvolvimento das sciencias. «O livro da

Visão dos Tempos, escrevia elle, é um passo dado n'esta

via: é uma recomposição animada e sentida dos argu-

mentos frios e geométricos, a que chegaram os moder-

nos iniciadores da sciencia da historia, é uma palingene-

sia, a reproducção do ideal que a humanidade tem for-

mado pelo sentimento da natureza» ^.

O primeiro tentame, brilhante pela execução, foi

muito restricto ^. O poeta não tomou mais do que três

Loe. cit., pag. xi.

* Anthero de Quental em uma correspondência para o iSe-

czilo XIX, de Penafiel (n.° 11, 1864) esboça n'estas eloquentes li-

nhas a impressão que lhe deixou o livro: «O auctor da Visão dos

Te?)?pos teve era vista apresentar-uos a historia da liuraanidade, re-

sumida nas tendências mais profundas do sentimento humano atra-

vés das edades. Se o conseguiu absoluta mente não o diremos nós.

Descer a todos os infernos, voar a todos os paraisos, que a alma tio
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phases da evolução humana para as idealisar na sua

poesia; formavam essas phases a «tricotomia mais cara-

cterística da poesia da humanidade», mas viriam a ser

apenas três elos da grande epopêa, porque com eífeito

não synthetisavam toda a marcha histórica do homem
através dos tempos e das civilisações. Representavam:

«a poesia grega ou a forma, o objectivo, o visivel»

(Bacckante); a «poesia hebraica ou a adoração do abso-

luto, o invisivel » [Harpa de Israel) ; e a « poesia do

homem tem atravessado desde a hora primeira do seu génesis, não

é trabalho de um livro, nem de um poeta. Victor Hugo não o che-

gou a fazer na sua Legciula dos Séculos.

«Mas, que monta isso? O que a arte pedia aqui não era a to-

tíilidade dos períodos históricos, mas sim a verdade de ura ou al-

guns d'elles. As edades que o poeta tocou com a sua vara magica

erguem-se vivas no seu poema, e quaes foram, quaes deveriam ser,

verdadeiras, sentidas, levantam-se e apparecem brilhantes de reali-

dade, movendo-se no largo campo da arte. Estudar a antiguidade é

fácil; interpretal-a pôde fiizel-o a meditação; sentil-a, só o olhar

proplietico do poeta o logra. A Grécia, principalmente, mostra-se aí

tão serena, tão pura, tão alumiada pelo céo azul da Arcádia, que

nos achamos mais de uma vez duvidosos se é um homem do sé-

culo XIX que escreve, se um antiquário que publica alguns cantos

inéditos de Ânacreonte ou Sapho, agora descobertos n'algum templo

da Jonia ou do Pireu. Mas não : o poeta moderno vê-se ali, vê-se ali

o artista, que estuda tanto, quanto sente, na arte infinita com que

soube juntar n'ara poema todos os elementos da vida da Grécia pa-

triarchal. Os amores e os deuses, os sacrifícios e as navegações, o

prazer voluptuoso e os fados escuros, tudo ali se enlaça harmoniosa-

mente em volta á mesma concepção, como nos templos da Attica

pórticos, altares, estatuas, coluranas, todas as formas se combinam

ii'unia só e única ideia artistica ».



ACTIVIDADE ARTÍSTICA 41

christianismo ou a transubstanciação, a passagem do

visível para o invisível, do real para o ideal subjectivo »

{Rosa Mystica) ^.

Nas Tempestades sonoras alarga-se o quadro da

epopêa, graças á influencia de Miclielet [Histoire de la

Republique roniaine e Origines da Droit français). Se

na primeira série da Visão dos Tempos, as manifesta-

ções poéticas da alma humana, nas suas principaes for-

mas de voluptuosidade, de graça divina e de aspiração

m3"stica dirigiram o estro do poeta, na segunda série

orienta-o a poesia do direito, como transluz do interes-

sante estudo, que a acompanha. Sobre a evolução da

Poesia determinada pelas relações entre o sentimento e

a forma. As ideias contidas n'este prologo resume-as o

illustre poeta n'este sumraario:

1 Pinheiro Chagas, nos Ensaios criticas, descreve o effeito

geral cVesta tentativa de epopêa humana:

« A ideia que presidiu á concepção da Visão dos Tempos é uma
ideia tão audaz, que é já grande gloria para o poeta tentar a sua

realisação, ainda que a não podesse levar ao cabo. Isso era irapossi-

rel. Parece-me que não cabe nas forças de um só poeta.

« Reproduzir na tela de um poema as differentes scenas do qua-

dro cambiante da historia da humanidade, mas reproduzil-as como

observador e não como actor, descrevendo-as, e não fazendo-as revi-

ver em si próprio, pintando a sua diíFerente phjsionomia, e não

caracterisando-se a si mesmo com as feições de cada uma das épo-

cas, debruçando-se elle, poeta do século xix, sobre o abysmo das

edades, mostrando-nos quaes eram as paixões, os sentimentos d'es-

ses phantasmas que tumultuavam, revoluteando em turbilhão, no

findo do precipicio vertiginoso, e não pondo sobre o rosto, como

successivas mascaras, os semblantes das figuras que nos mostra, tal
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<1.° Harmonia do sentimento com a forma, de modo

que mutuamente se completam— J.r/e clássica.

«2.° Desaccordo entre o sentimento e a forma, que

só o revela pela antitliese— Arte symboUca.

«S.** O sentimento não podendo ser contido, ultra-

passando a forma contingente — Arte romântica-».

(Pag. xxx).

Essas ideias levam-no a idealisar o orbe romano

{As Ceias de Nero), o mundo oriental {A Pérola de

Ophir, O Mastodonte e a Odalisca') e a edade das

aventuras marítimas (O Rosário e A dor do leite). Com
a Ondina do Lago entra na plena phase medieval, a

época dos cjclos cavalheirescos, do culto da força e do

amor. No prologo d'este livro estuda a Poesia da histo-

ria nos cfjclos cavalheirescos, obedecendo á mesma or-

foi a ideia já immensamente arrojada, de Victor Hugo, quaudo tra-

çou a epopêa colossal, a que deu o nome de Lemia dos Sccidos.

EUe mesmo confessou, comtudo, que a obra ficara incompleta, e que

esses dous admiráveis volumes não eram senão o peristylo do edifí-

cio que elle ha de findar um dia.

« Mas a ideia do snr. TheopLilo Braga foi mil vezes mais ousa-

da. Adraittindo que a poesia tem tido três phases principaes, a poe-

sia (jrega, a poesia hebraica, e a poesia cliristã, o poeta açoriana

quiz-nos fazer palpar cada uma d"estas três grandiosas manifesta-

ções. Quiz fazer vibrar suceessivamente as cordas da lyra de Ana-

creonte, as da harpa de Jeremias e as do alahude de Lamartine.

Quiz sentar-se coroado de rosas no banquete pagão; quiz, escondi-

do por detraz dos hombros dos juizes trémulos de voluptuosidade,

contemplar a lasciva attitude, as formas provocadoras, a esplendida

formosura da impudica Phryne
;
quiz ouvir, debaixo dos pâmpanos
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deni de ideias, ás mesmas influencias doutrinarias. O vo-

lume das Torrentes termina a série de poesias do pe-

ríodo metaphysico. O auctor diz que são «os últimos

versos» e explica: «não que desapparecesse a veia occulta

que os produziu, mas porque elles vem fechar o cyclo

poético da Visão dos Tempos >\ As Torrentes não desen-

volvem o plano anteriormente traçado, apenas trazem

novas pedras para o edifício, dando-lhe para remate a

Vertigem do Infinito, reminiscências da vida de Goethe.

Assim em 1869 dava o poeta por terminada a epopêa

cjclica da historia.

Mas a philosophia positiva, disciplinando o espirito

do escriptor e fornecendo-lhe elementos para o seu ta-

lento desabrochar e mostrar-se em todo o vigor, levou

de Chio, as sublimes canções do velho cantor da Illiada; quiz pro-

var o leite e o mel da hospitalidade antiga, e esquecido da actuali-

dade, entoar também um canto em louvor dos deuses do Olympo.

E logo depois, apenas tivesse vibrado a ultima nota do hymno my-

thologico, quiz revestir a túnica do proplieta, empunhar a harpa das

tristezas, debruçar-se sobre os' rios de Babylonia, ou sentar- se ao

lado do Evangelista, no rochedo escalvado de Pathmos. E, sem re-

pousar na sua peregrinação, quiz percorrer triste e solitário as ruí-

nas dos mosteiros, aspirar a sublime melancholia do claustro aban-

donado; quiz evocar na imaginação as sombras dos ascetas, conhe-

cer o mysterio dos seus extasis, a poesia das suas vigílias, e per-

guntar á brisa que geme na solidão dos corredores lageados, o

segredo das visões de Savonarola e dos arrobamentos de Thereza de

Jesus ! Quiz ser um, e ser três. Quiz ser o lascivo cantor da Grécia,

o austero propheta hebraico, o meigo poeta christão! Ideia mais

arrojada não ha decerto, talento mais talhado para a realisar seria

difficil encontral-o entre nós ».



44 THEOPHILO BRAGA E A SUA OBRA

Theophilo Braga a rever o plano primitivo da Visão dos

Tempos, a alargal-o e a conformal-o com as indicações

da nova doutrina, tanto em quanto ao ideal da Humani-

dade, como relativamente a uma melhor concepçiio da

epopêa humana. A epopêa cj-clica da historia conver-

teu-se portanto n'uma epopêa da Humanidade ao sopro

creador da philosophia de Comte. Eis o destino da Poesia

segundo o grande philosopho, no Sistema de Politica

positiva: «Ella cantará consecutivamente o poder mate-

rial da Humanidade, o seu aperfeiçoamento phA^sico, o

seu progresso intelleetual e sobretudo a sua perfeição

moral. Antipathica a toda a analyse, a Arte nos expli-

cará a natureza e a condição da Humanidade, represen-

tando-nos o seu verdadeiro destino, a sua lucta continua

com uma dolorosa fatalidade, convertida em fonte de

felicidade e de gloria, sua lenta evolução preliminar e

suas altas esperanças vindouras». Para se conformar

com a theoria positiva, Theophilo Braga não necessitou

mais do que alargar os quadros do plano primitivo da

Vistio dos Tempos, dando-lhe uma nova coordenação, in-

troduzindo novos elos nas séries publicadas e produzindo

séries novas, afim de preencher o vasto plano de uma

epopêa da Humanidade.

n. Pla.xo da epopêa. — Acabamos de assistir á

evolução do pensamento de uma epopêa, desde a pri-

meira série da Visào dos Tonpos até ás Miragens se-

culares, que são a quinta série. E occasião agora de con-

siderarmos o plano definitivo.

A epopêa da Humanidade, como nós a comprehende-
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mos, deve ser a synthese das grandes emoções humanas

Tia nossa época, abrangendo de um lado a interpretação

urtistica de cada uma das phases que nos precederam e

do outro a idealisação das aspirações que nos afagam a

mente e que desejamos ver realisadas n\im futuro pró-

ximo. Theophilo Braga viu a necessidade de conter a

epopêa moderna todos esses elementos, mas syntheti-

sando em particular cada um dos cyclos ou das feições

predominantes da civilisação humana, desde as suas ori-

gens tradicionaes até ao estado normal da Humanidade.

Em vez de reunir todos os elementos n'um só poema,

ligou-os dogmaticamente por um encadeamento philoso-

phico, sendo cada um representado por um poemeto

distincto.

«A simples comprehensão da Historia, escreve Theo-

philo Braga no Proloquio das MircKjois seculares, é o

thenia fundamental de uma vasta epopêa; a Historia—
a Ilida da liberdade contra a fatalidade— dá logar á

seguinte trilogia :

«A Fatalidade, ou o conjuncto das forças naturaes

que o homem teve de vencer : os instinctos e as insti-

tuições staticas da sociedade, taes como as castas, as re-

ligiões e os ódios nacionaes.

«A LucTA, ou o conjuncto dos esforços empregados

para alcançar os progressos successivos na ordem jurí-

dica, moral, artística, philosophica, económica, industrial

e scientifica, constituindo cada conquista uma dada civi-

lisação.

«A Liberdade, ou o momento em que o sentimento
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e a razão, accordando-se no mesmo fim scientifico, ten-

dem pela disciplina positiva a reunir o maior numero de

relações para a verdade, eliminando da consciência e da

constituição social as noções absolutas ou subjectivas da

mentalidade theologica e metaphysica ». (Pag. ix-x).

Nas Miragens seculares traçou Theophilo Braga o

encadeamento dogmático dos poemetos, dividindo a epo-

pêa em três cyclos — da fatalidade, da lucta e da liber-

dade — cada um dos quaes é precedido por um hymno-

— á Tradição, á Historia e á Philosophia ^. O Cyclo da

Fatalidade é representado por um poema intitulado Os Sé-

culos mudos, comprehendendo cinco cantos : Prima, Deo-

rum Tellus, Os Trogloditas, A Tetrápole, A ira de Deus e

a Migração das Raças. É a idealisação das épocas prehis-

toricas. O Cyclo da Lucta divide-se em duas partes—
Dilucido oriental e A Aurora do Occidente, subdivi-

* D'este livro escrevia Guillienne Moniz Barreto : « Superior aos

outros volumes da série na concepção philosophica, esta coUecção &

em si um trabalho completo, e contém em resumo não só as ideias

que inspiraram toda esta longa obra poética, mas ainda o espirito

geral da philosophia do auctor. Porque é condão da obra de arte ex-

primir com uma nitidez e concisão soberanas a verdade despedaçada

pela laboriosa analyse scientifica ou penosamente organisada pela

lenta generalisação philosophica. Se eu tivesse de escrever um es-

tudo psychologico sobre Theophilo Braga, escolhia este livro entre

todos os seus numerosos volumes, como o mais precioso documento

de um tal espirito». (Na Rev, de Estudos livres, t. iix, pag. 200).

«Este livro ó aEpopêa da Humanidade; escrevendo-o, Theophilo

Braga não saiu do campo das suas investigações da Historia ; nin-
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dindo-se a primeira em duas secções — A Linguagem

(los Mgthos e Harpa de Israel, e a segunda em quatro

— Antiguidade homérica, Orbe romano. Rosa mystica

e Os Paladins do Amor. Cada secção abrange vários

números. Os poemetos publicados entre 1864 e 1869,

isto é, nas quatro primeiras séries da Visão dos Tem-

pos, entram n"este cyclo, á excepção da Vertigem do

Infinito que pertence ao Oyclo da Liberdade, e dos

dramas : Auto yor desaffronta e Poeta por desgraça,

publicados nas Torrentes e que o auctor excluiu do pla-

no definitivo.

O Cyclo da Lucta é a idealisação das civilisações

históricas que vêm desde o antigo Oriente até á edade

moderna; faltam-lhe ainda alguns números que o illus-

tre poeta tenciona incluir n'uma futura edição. Egual-

mente concluirá então o Cyclo da Fatalidade com o

guera mais bem preparado do que elle pela sua immensa erudição e

pelas suas aptidões generalisadoras para esse trabalho.

« Desde o dia era que eomppz o primeiro volume da Visão dos

Tempos até hoje, elle não cessou de augmentar ou renovar o seu pe-

cúlio intellectual, e esta obra é a coroa do vasto trabalho encyclope-

dico anterior». (Idem).

E concluindo sobre a Índole do livro cujas partes estão subor-

dinadas á solidariedade humana: «Mas essa larga sympathia que o

inspirou na sua concepção do Futuro e no seu ideal da Vida, o ha-

bilitou a exprimir os sentimentos das épocas mais diversas, e fez

comprehender ao seu espirito moderno e positivo as dolências do

mysticismo medieval. Possa a Poesia entrar no caminho aberto por

um dos seus primeiros representantes e um dos seus mais vigorosos

pensadores». (Idem).
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augmento de alguns cantos. Entre os poemetos inéditos

lembramo-nos dos seguintes : A expiíLsão do Éden, ex-

primindo o fim das concepções fetichistas, Xcctar e Xe-

cros ou a morte de Abel, interpretada como acto de sa-

crificio religioso, e O primeiro amigo ou a domestici-

dade do cão.

O Cyclo da Liberdade é formado pelo Banquete dos

livres, idealisação do negativismo do século xviir, pela

Vertigem do Infinito, a que já nos referimos, e pelos

Grandes gritos, poemetos que são o protesto da consciên-

cia humana contra as reacções do militarismo napoleó-

nico no começo do corrente século. Para completar este

cjclo faltam ainda dous ou três poemetos, de que o emi-

nente poeta possue os elementos, se porventura lhes não

deu já a redacção definitiva, um relativo ao renascimento

das nacionalidades occidentaes e á viagem de BjTon pe-

las nações da Eui'opa e á sua morte na Grécia, e outro

ao desenvolvimento industrial da civilisação moderna. A
este referia-se já Theophilo Braga na nota ás Miragens

seculares, quando escrevia que o Cgclo da Liberdade

«só poderá tornar-se completo tomando por thema a

actividade industrial que caracterisa a edade moderna» *.

A epopêa, segundo o pensamento do auctor, ha de ter-

minar por um hjmno á Humanidade, onde serão devi-

damente idealisadas as aspirações do cérebro humano

para uma phase superior de civiUsação, para o estada

normal, que Comte denominou Sociocracia.

i Gb. cit., pag. 237.
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Tal é o plano da epopêa cyclica da Humanida-

de, um monumento grandioso, que se acha quasi rea-

lisado, e cuja parte effectuada passamos a analj^sar se-

guindo a ordem definitiva dos poemetos que fica deli-

neada.

III. Analyse critica da iípopêa. — O Cijclo da Fa-

talidade, primeira parte da Visão dos Tempos, abre com

um hymno á Tradição, escripto em verso solto, o nosso

antigo endecasyllabo cuidadosa e admiravelmente traba-

lhado, mas onde, apesar d'isso, o philosopho supplanta o

poeta. Já não diremos o mesmo, no seu conjuncto, dos

Séculos mudos, bello poemeto em alexandrinos, rimando

dous a dous, onde se, n'alguns trechos, a erudição abafa

a emoção poética, em muitos outros o poeta eguala o ho-

mem de sciencia pelo sentimento da natureza, como no

primeiro canto. Prima Dcorum Tellits, notável evocação

á Terra, quando exclama:

O Tempo ! o Tempo, o Tempo, o Tempo nimca exhausto,

É este o demiurgo, o Proraetheu, o Fausto,

Que vagaroso fez o tellurico berço

D'onde o homem surgiu, no animal immerso.

{Miragens, pag. 25).

Ou mais adiante

:

Varre a face da terra um vento áspero e fresco?

As aguas sécca, agita, e do horisonte afasta

Os nimbos que o vapor no horisonte empasta

;

Varre o vento do alto os vastos continentes,

Arrebata em tropel folhagens e sementes,
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O primeiro signal da migração dos seres

!

A vida se desdobra em festivaes prazeres

;

Sobre a putrefacção para ninguém immunda,

O gérmen se organisa e o gérmen se fecunda;

A morte a produzir mysteriosa a vida

!

{Ibidem, pag. 27).

Nos cantos seguintes— Os Trogloditas, A Tetrápo-

le e A ira de Deus— Theophilo Braga poetisa de uma
forma surprehendente as épocas prehistoricas, insufflan-

do vida nova ás tradições genealógicas da humanidade

e interpretando os Mythos, quer dando-lhes o sentido

natural, quer idealisando-os pela aproximação da sua

expressão real. Assim Nuah (o Noé da Biblia) é o que

dirige a barca da colónia errante, a Torre de Babel é o

symbolo da alliança das Cidades, a Ira de Deus é o co-

meço das luctas religiosas. A descripção do banquete

cannibalesco que precede a eleição do novo chefe e o

suicídio usual do velho Troglos, assim como a da fuga

das raças diante dos degêlos, são trechos de poesia real-

mente scintillantes. O canto da Migração das Baças,

epilogo dos Séculos mudos, escripto em quadras de ale-

xandrinos, liga, por assim dizer, os tempos prehistoricos

com os tempos modernos, estabelecendo a continuidade^

da civilisação humana:

Cada povo vibrou o grito de anciedade,

Esse grito de Ajax, dos Deuses contra a ira

!

Na vastidão do tempo a Historia o repetira,

O ecoo hoje se torna a voz da Humanidade.

(Ibidem, pag. 75).
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Eis como elle termina, A alliança da poesia com a

sciencia ficaria n'este poemeto solidamente firmada, se

o não estivesse já ha muito, pelo menos desde Lu-

crécio.

A Historia, hymno que serve de íntroducção ao 0//-

clo da Liicta, segunda parte da trilogia de Theophilo

Braga, está como A Tradição, escripta em verso solto,

mas aqui o poeta e o philosopho unem-se mais intima-

mente pela belleza das imagens com que adorna a ideia

philosophica, por exemplo:

E como a abelha que fecunda as flores

Levando em si no incerto vôo o pólen,

Diffundiram os Árabes a Sciencia

Nos thesouros da Grécia recolhida.

{Ibidem, pag. 85).

A Linguagem dos Mgthos, primeira secção do Di-

lucido Orieiítal, comprehende sete poesias. Quando as

pedras fallavam {Miragens, pag. 87) é uma bella poe-

sia em que o auctor se refere aos tijolos cobertos de ca-

racteres cuneiformes da Chaldêa, e notável sobretudo

pela repetição typica em todas as estrophes do segundo

verso

:

Amolda o homem por sua mão o barro.

O Masiodoute {Tempestades, pag. 1.73), dialogo phi-

losopbico no deserto do Eg^^pto entre a Pjramide e a

ossada do Mastodonte, e O pesadelo dos túmidos {Mi-

ragens, pag. 89), lamentos da Múmia contra a inércia

em que a deixaram

:
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. . . fora do cyclo da existência,

Muda como os raysterios de hieropbantes,

Iramovel mais que a fixidez dos dogmas,

representam na grande epopêa a civilisação egypcia e

são duas prosopopêas brilhantíssimas ^. Primus in orbe

fecit Deus iimor {M. S., pag. 88), soneto aqui deslocado

por idealisar a tatuagem, uso selvagem e portanto de

época anterior a toda a historia, ficaria melhor encastoa-

do em poesia de maior fôlego, como estão tantos outros

do illustre poeta. Com A Muralha (M. aS., pag. 98) le-

va-nos o auctor á civilisação chineza, poetisando niim

episodio palaciano a causa do seu estacionamento.

A leitura da Pérola de Ophir transporta-nos a um
mundo inteiramente diverso; sahimos das trevas para a

luz, do sepulchro para a vida, para o amor. A poesia se-

vera e triste das cousas mortas, — da múmia e do es-

queleto, da pjTamide e da grande muralha— cede o

passo á poesia da natureza luxuriante do Hindustão.

Esta transição brusca, inesperada, é, devemos confessal-o,

desfavorável para as poesias de que anteriormente falía-

mos. Theophilo Braga deve, na edição definitiva, abrir

para ella uma nova secção entre a Harpa de Israel e a

1 « U Pesadelo dos Tunndos exprime essa extranha doença que

affectou uma das primeiras civilisações antigas e feriu de morte tu-

do quanto os dons naturaes e os esforços próprios tinham accumula-

do nas margens do Nilo. A preoccupação da morte, que foi o traç»

dominante d'esse povo, está largamente exposta n'esse poemeto, que

termina por um protesto contra os fúnebres ddgmas do repouso o da

immobilidade absoluta». (Moniz Barroto).
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Antiguidade liomcrica. Idealisando a civilisação que nos

seus primórdios produziu os hymnos magestosos dos Ve-

das e no apogeo o maravilhoso drama SaciDitala, cabe

perfeitamente ahi, como cyclo de transição para a poesia

épica da Grécia.

A Pérola de Ophir (T. S., pag. 129) esplende como

um brilhante do mais fino quilate ; é um drama de amor

nas margens do Cabul ligado ao symbolismo do annel

esponsalicio. Que mimo e que paixão a d'este dialogo:

VAMADHEVA

Dá-me a conta das estrellas,

Dar-te-hei outros tantos beijos.

Bella ! as estrellas são tantas

Como eu sinto de desejos.

VAMADHEVA

Conta as areias dos mares,

Dou-te outros tantos abraços!

Ai ! as areias são tantas

Como a ti me i^rendem laços.



54 TUKOPHILO DRAGA E A SUA OBRA

VAMADHEVA

Ganhaste a aposta tão cedo!

Porque não ris, e só coras?

VAMADHEVA

Teus abraços dilaceram,

Nos teus beijos me devoras!

(Pag. 451).

Têm a simplicidade ingénua da alma popular, mas

também que sentimento e que grandeza! ^

Vamadheva, encantadora filha de Viriipa, o velho

eremita que accolheu Maghavan ferido e desthronado,

apaixona-se por elle e recebe secretamente o annel de

esposa, mas violando o segredo promettido, pressente

graves infelicidades. Tendo reconquistado o throno, Ma-

* « Sémida e a Pérola de Ophir são duas í^lorias para o ar-

tista ; mas a ideia religiosa, tudo em Israel, tudo também na índia,

apenas se entremostra n'essa pastoral e n'esse drama. — Theophilo

Braga, no seu prologo, mostra perceber perfeitamente a poesia do

Ganges, a intima ligação da natureza cora todos os actos da vida,

esse pantheismo tão differente do pantheisrao grego, que em voz d&

personalisar os objectos inanimados, como o fazia a poesia hellenica,

os conserva taes quaes são, e nem por isso deixa de lhes dar voz e

alma». (Pinheiro Chagas, Ensaios criticos).
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ghavan envia uma embaixada a buscar a esposa, porém,

quando Yamadheva chega, sabe-se que o rei não volta

do campo da batalha, e julgando-o morto, ella apresta-se

para se lançar á fogueira. O rei, no emtanto, volta no

corcel a toda brida e chega ainda a tempo de a suster:

Oh Vamadheva ! oásis na existência

!

Desce a meus braços ! chama-te a agonia

De vêr-te assim da sepultura á borda

!

Vem abrazar-te n'e3ta chamma ardente

Do amor em que os teus olhos me inflammaram,

{Loc. cit., pag. 171).

Que esplendidos versos estes, com que fecha o poe-

meto!

A Odalisca {T. S., pag. 179) é uma linda canção de

amor insaciável no gyneceu entre o eunucho e a grega

captiva, que, como o poemeto antecedente, não se liga

pela ordem de ideias com as demais poesias da Lingua-

gem dos Mythos.

Á segunda secção, Harpa de Israel, pertencem outo

poesias, sendo a primeira a Stella matutina (F. dos T.,

2J' ed., pag. 125), na qual o poeta transforma o mytho

para exprimir uma outra comprehensão do sentimento.

A emoção poética é bastante profunda. Cantam os coros

suspensos nas alturas:

Se o anjo mais puro e lindo

Que esmalta o soho de Deus,

Fica demónio— caindo

Lá dos céos

:
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Mulher ! perdida nas trevas,

Chorando tua queda assim,

Abre-se o empyreo e te elevas

Seraphim

!

{Ibidem, pag. 128).

Na Siella matutina, como nos poemetos que a se-

guem, Theophilo Braga tenta imitar a poesia dos pro-

phetas e dos sacerdotes da Jadéa na sua abstracção re-

ligiosa e sublime. «Na poesia hebraica, escreve o auctor,

ha o luxo de imagens como em toda a poesia do Orien-

te ; mas só appareccm onde a palavra e o pensamento

não podem seguir a abstracção». [Ibidem, Int., pag. xxviii).

N*alguns trechos d'esta idealisação semita o eminente

poeta attinge a sublimidade que nos encanta no Cânti-

co dos Cânticos ^. Assim na curta poesia intitulada Xa

^ Sobre este poemeto, escreve Pinheiro Chagas : « se Theophi-

lo Braga se restringisse á imitação dos modelos hebraicos, não en-

contraria o segredo da delicadíssima ideia da poesia a que deu o ti-

tulo de Stella matutina. Na poesia Ave, Stellal escripta no estylo

imaginoso do Apocalypse, sente-se conitudo o sopro da inspiração

moderna, e são ideias de um poeta da actualidade as que se envol-

vera no manto riquíssimo da phantasia hebraica». {Ensaios crí-

ticos).

Da Stella matutina escreveu Camillo Castello Branco : « E unm
donosa e encantadora phantasia. A lagrima falia com Jehovah em
termos tão ameigadores, que, por isso fica radiante estrella, engas-

tada no empyreo. Quem, tendo céos á sua disposição, os não daria a

uma lagi'ima que fallava assim :

Eu sou como o aljofie,

Vim de um profundo mar !

A angustia de quem soíTre

Ao céo me fez voar.
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torrente do Cédron {T. S., pag. 125) ; assim principal-

mente no esplendido poemeto A sombra do Propheta

[Torr., pag. 1). Falia C3T0, o potente monarcha de Ba-

bylonia, á virgem de Sião

:

« Jahel ! Jahel, inclina-te em meus braços,

Como se deixa ao sol cair o bago

Das vinhas de Engadi na sesta ardente.

Vem! das formosas foste a escolhida!

No fiilgor d'esse olhar abre-me a aurora.

É rico o ouro em pó que em teus cabeUos

Espalharam aqui; rico o arminho

Com que quero elevar-te á realeza,

Mas é mais bello ainda o que me escondes ! »

(Ibidem, pag. 8).

Eu sou a gota de agua

Do cálice da flor !

Caí ! para tal mágoa
Venho pedir amor.

Eu soii a nivea opála

Que o sol já derreteu

;

Venho servir de falia

Á dôr que emmudeceu.

Eu sou a estrella errante,

Perdida na amplidão !

Subi, vim tão distante,

Senhor, pedir perdão.

Eu sou a filha de Eva

Gerada em outro amor !

Caindo, a dôr me eleva..,

Senhor, Senhor, Senhor

!

; O fragmento ó brilhante.
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No retrato da virgem de Sião ainda o poeta mais se

eleva

:

Como Jahel coroada estava linda,

Viva, dengue, engraçada, pequenina,

Quasi á altura de um beijo ! os olhos negros

Incendiando a paixão, nadando vagos

Na húmida pupilla adormecida

!

Leve, flexivel como uma vergontea,

Era um pomo doirado pelas calmas

Do céo oriental ; falta colhel-o

:

Só não sabia o que era esse desejo,

Que deixa sempre uma anciedade n'alma.

(Ibidem, pag. 9).

Jahel cauta os bellos threnos de Samyaxa ou o

Amor dos anjos, poesia do soífrimento, do mjsterioso

laço do Amor e Morte, onde o auctor se inspira na his-

toria dos anjos que se esqueceram do céo pelo amor das

filhas dos homens, a que se refere o capitulo vi do Ge-

nesis. O thema já servira anteriormente a Lamartine e

a Thomaz Moore, mas Theophilo Braga dá-lhe uma ou-

tra interpretação, a nosso modo de ver mais bella ^.

A Estrella dos Magos (F. dos T., 2.* ed., pag. 135),

onde a lenda recebe o espirito novo; Sémida [T. S.,

pag. 101), graciosa pastoral bibhca em que o poeta idea-

lisa a resurreição do filho da Viuva de Naím; Ave Stel-

la! (F. dos T., 2.^ ed., pag. 149), onde a inspiração apo-

1 Este poema foi magistralmente traduzido em castelhano pelo

illustre poeta Curros Enriquez.
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calyptica de Pathmos é idealisada sob o ponto de vista

da liberdade humana \ e o Fim de Satan [Ibidem,

pag. 169), nova concepção do Mal, são os poemas que

Theophilo Braga põe a seguir á Sombra do Projjheta,

continuando com elles a caracterisar a poesia hebraica e

o espirito de um povo que tanto veiu a influir depois nos

destinos da humanidade. O Deserto de Deus [M. S.,

pag. 95), ultimo numero da Harpa de Israel, synthetisa

a vida histórica dos judeus; o monotheismo egoista e so-

litário do povo eleito, condemnou-o á vagabundagem no

meio das nações ^.

A Antiguidade homérica, primeira secção da Aurora

do Occidente, abre um novo mundo poético, onde em

vez da abstracção religiosa, ha o culto da forma, o goso

pleno da vida, a mocidade eterna de que falia João

Paulo Richter. A objectividade substituo a abstracção.

Eis A BaccJmnte (F. dos T., pag. 1), o poema admirá-

vel, que deu a Theophilo Braga o justo renome de poeta

distincto nos próprios arraiaes do romantismo. Como é

grandiosa a evocação á Grécia com que abre o poema!

1 Do poemeto Ave Stella, escreveu Camillo Castello Branco:

«A mesma pompa de peregrinas formas, versos admiráveis, raptos

esplendidos». [Esboços de Apreciações).

' « No Deserto de Deus está synthetisada a vida d'esse povo

singular, que permaneceu n'um isolamento voluntário, e cujo génio

tem a monotonia e a aspereza do deserto natal. Absorto na invenção

do credo monotheista, e esgotando a sua seiva na actividade religio-

sa, elle não concorre ao immenso trabalho collectivo e harmónico que

funda as sciencias, formula as artes, as industrias, as formações so-

ciaes». (Moniz Barreto).
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Oh Hellade ! irmã gémea da harmonia,

Lindo sonho do amor, virgíneo seio,

Alva concha do mar, deusa engraçada,

Tens por nymphas as Cycladas dispersas,

É teu docel esplendido um céo puro.

Quando te ergues risonha e deslumbrante

Do azul da vaga ionia

!

Oh Musa antiga,

São teus soltos cabellos, ondulando,

Sonoras cordas de maviosa lyra,

Tua falia é gemido de harpa eólia,

Tua alma o riso, a infância, Anacreonte,

O beijo da poesia. És áureo cinto

Que em mimoso tropel confunde as graças

!

Oh hrio sobre a lápide nascido

Dos séculos pretéritos ! floresce.

Abre o cálice ás lagrimas da aurora.

Deixa aspirar-te o matinal effluvio,

Grécia, Urio singelo, immarcessivel.

O poema é o amor de Clytia e de Naís. O pensa-

mento que o auctor desenvolve encontramol-o n'estas pa-

lavras da introducção : «-0 amo?- é como a chlamjde de

Djanira, que incendeia e devora o corpo de quem a

veste ; foi o amor que venceu a validez de Hercules, e a

chamma que ao abrazal-o lhe fez sentir que se ia tor-

nando um deus». (Pag. xrx). A perfeição inexcedivel da

execução rivalisa com a dos melhores poemetos de Theo-

phile Gautier, Theodore de Banville, Leconte de Lisle e

dos parnasianos francezes. Yae, porém, além d'elles na

emoção profunda que os anima. Confronte-se, por exem-

plo, a Grécia cantada por Theophilo Braga com a Gre-
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cia dos poemetos de Leconte de Lisle, aquella luxuriante

e transbordando de vida, esta de uma impassibilidade de

morte,— uma Grécia fria e archeologica. O nosso poeta

sentiu melhor a alma d"aquelle grande povo; sentiu-a

talvez tanto senão mais do que Chenier ^. Como bri-

lhantes, engastados em jóia do mais alto preço, ha

n'este poema a Nayade (pag. 14), a Hospitalidade an-

tiga (pag. 51), o Cyclope (pag. 81), poemetos em ale-

xandrinos primorosos, e canções delicadíssimas e inimi-

táveis como a do nmríuheiro grego:

Já lancei ferro em Coiyntlio
;

Terra assim de gregas bellas

Nunca vi

!

Por divas e por donzellas

D'amor por todas, não minto,

Me perdi.

(Ibidem, pag. 19).

* Eis a opinião de Pinheiro Chagas sobre o poemeto a Bac-

dianfe: «É perfeitamente um poeta gi'ego, e será difficil impre-

gnar-se melhor do tom d'aquella litteratura, conhecel-a tanto a

fundo, e possuir-se tão perfeitamente do assumpto que tratou.

«Amphinomo, o gentil cantor, que nas meigas horas da noite

desferia na proa da nave grega as doces canções cuja melodia tinlia

por suave acompanhamento o marulhar das leves ondasinhas azues

do mar Egeu, é um tjpo perfeitamente hellenico, ó uma d'aquellas

graciosas physionomias de adolescente, de formosas e correctas fei-

ções, de longos cabellos ondeados, que tantas vezes nos apparecem

nas pequeninas Odes de Anacreonte. Eurj^alo, o antiste, é uma nobre

figura de ancião d'aquellas eras, tendo não sei que longes de simi-
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e ã sesta:

Estavas distrahida

No banho á tarde respirando aromas;

Ah, vi-te ! hora de vida,

Eu vi-te ; n'esse instante

Pareciam suster-te n'agua as pomas

O corpo íluctuante.

(Ibidem, pag. 103).

Que r3-thino voluptuoso o d'esta canção, cujas estro-

phes caprichosas terminam sempre pelo gentil retor-

nello

:

n'esse instante

Pareciam suster-te n'agua as pomas

O corpo fluctuante

!

Ihança com a venerável figura do pae da Cymodacêa dos Martyresy

tão perfeitamente traçada pelo immortal Chateaubriand.

«Em todo aquelle delicioso poemeto, respira-se o puro ár da

graciosa Hellade, da Hellade gentil, que o poeta evoca no principio

com um enthusiasmo que bem prova que as predilecções do escriptor

pertencem todas a essa terra bem fadada, a essa deusa tão formosa

que surge, como elle próprio o diz, risonha e deslumbrante

Do azul da vaga ionia.

« Os episódios accumulam-se na Baccliante, e Theophilo Braga,

tratando assumptos conhecidos, não teme competir com os maiores

mestres da antiguidade. Assumptos mythologicos, que nas Mcta7nor-

phoses de Ovidio estão tratados com a proficiência, com a delicadeza,

com o gosto do cantor sulmonense, trata-os de novo Theophilo Bra-
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Esta canção, por si só, colloca Theophilo Braga,

como lyrico, a par de Garrett, o sublime poeta das Folhas

cahidas. As bellas poesias Cascaes e Os cinco sentidos

emocionam tanto, e não mais, do que as canções do ma-

rinheiro grego e Á sesta. A corda do sentimento não

pode ser vibrada com mais delicadeza ^.

A Velhice de Homero [T. S., pag. 91) ^ e a Infan-

da de Homero {Torr., pag. 39) poetisam as ideias de

Viço acerca do grande épico grego. Homero não existiu,

diz o philosopho italiano, mas a Grécia toda falia d'elle,

porque na Ilíada e na Odgssea está o caracter da sua

nacionalidade. Theophilo Braga mythifica as ideias consi-

gnadas por Viço na Scienza nuova. O canto de Nais,

na Infanda de Homero, mostra os rios, as cigarras, as

brisas, as ondas, e as ilhas testemunhando a sua exis-

tência :

Tudo fallava do sublime Aedo

!

ga com o arrojo, a que não succede a queda vergonhosa que se de-

vera esperar. O episodio de Semeie, por exemplo, lê-se com gosto na

Bacckante, mesmo depois de se admirarem os inimitáveis versos que

Ovidio consagra a este assumpto ».

^ O critico brazileiro Belfort Duarte, transcrevendo todo este

episodio do Banho, acompanha-o das seguintes palavras : « Que niti-

dez de inspiração ! que ardência de phrases ! Que infinito de pra-

zeres nos não acorda no espirito essa palavra arrebatada, desfalle-

cida e sensual, que se abre a todos os encantos, como sorri aos to-

ques avelludados do orvalho o cálix a meio cerrado das flores ».

2 Camillo Castello Branco apreciava em extremo este poe-

meto: «Entre os restantes poemas das Tempestades sonoras ha um
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mas o A^esuvio, sjTiibolisando a voz do philosoplio napo-

litano, vem perturbar o silencio :

Não existiu Homero, foi um mytho,

elle clama; prosegue no emtanto o «plácido concerto»:

Nós o vimos! nós todos o sentimos,

Disputâmol-o ainda em doce briga;

Nós lhe dêmos o ser, dentro era nós cauta,

Alma parens de toda a Grécia antiga! ^

{Ton:, pag. 50).

Com a Fuga de Eschylo {M. S., pag. 104) termina

o cyclico da poesia homérica. N"este poemeto aproveita

Theophilo Braga um facto histórico para a vulgarisação

de novas noções moraes. E grande a ideia que traduz

esta bella imagem

:

Nós ficamos o húmus fecundante!

A segunda secção, Orbe romano, comprehende As
Ceias de Nero, O sepulchro de Virgílio e O Gladiador.

que me parece o mais avantajado e digno de camaradagem por

egual illustre. É a Velhice de Homero. Figura-se-me que estou lendo

um dos mais insinuantes e magestosos episódios das Legendas dos

Séculos. Um livro assim composto de peças d'este acume e primor,

seria digníssimo do titulo de Visões dos Tempos».

1 Este poemeto também foi traduzido em castelhano, pelo di-

stincto poeta Curros Euriqucz.
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As Ceias de Nero {T. 8., pag. 1) representam, a devassi-

dão do império no seu maior auge. E esse um dos

melhores poemetos da epopêa ^. Célia, apaixonada por

Licinio, que a despreza por amor de uma christã, Eury-

dêa, entrega-se ao sensual imperador afim de se vingar

do seu amante, fazendo esta perecer no circo. O verso

1 Do poemeto as Ceias cie Nero, escreve Pinheiro Chagas:

«As Ceias de Nero! Ahi temos nós a pérola do livro. Que profusão

de lyrismo ! Como o poeta se compenetrou bem do espirito da épo-

ca! como estudou Petronio, o cortezão devasso e satyrico, esse ele-

gante Eabelais de uma época, em que o ridículo é côr de sangue, e

em que o látego, que a fustiga, toma por isso não sei que lúgubre

reflexo

!

«As Ceias de Nero! que admirável e que bem aproveitado as-

sumpto ! Que soberbo contraste o dos dous festins, o festim eucba-

ristico do Ágape christão, o festim dissoluto do palácio dos Césares

!

« Sim, é esse, devia de ser esse um dos banquetes, que inspira-

ram a Petronio o sublime e pungente quadro do Festim de Trimal-

cião. Devia de ser essa a agonia de Eoma. Entre o vinho espumoso,

as mulheres pallidas de lascívia, as rosas desfolhadas, os manjares

requintados, sente Nero o cansaço, a fadiga ! Nero, imagem

e flagello da Eoma pagã, recosta-se cheio de tédio á meza do ban-

quete. Nada mais pôde inventar para erguer esse peso enorme de

aborrecimento que o esmaga ! Nada mais ? Uns frouxos clarões co-

meçam a alumiar a um tempo os quatro cantos da cidade, depois

vão estendendo a pouco e pouco os seus braços de fogo, afinal, sol-

tando um rugido, apertam a si os edifícios ingentes da Cidade eter-

na, e envolvem o Fórum em um manto de chammas. E Nero, que vê,

sorrindo-se, o mármore das torres e das estatuas tingir-se de refle-

xos escarlates, brada : Faço-te de novo rainha, oh Eoma. Eis a tua

purpura.
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solto, sempre de uma correcção impeccavel, encanta por

vezes, como pintando Célia:

Para o banho se despe! Alvas roupagens,

Como a pétala avara se desdobra

E mostra a flor setinea, luxuriante,

Deixam vêr perfeitíssimos contornos,

Túmido seio, alvissimo de neve!

{[bidem, pag. 22).

«Sigamos n'este ponto a magnifica dcscripção do snr. Theo-

philo Braga:

Pelas sombras
Da procellosa noite, luz brilhante

A vista absorta cega ! As labaredas

Já famintas, no ár rubras fluctuam

;

Era o incêndio de Roma!...

«N'este poemeto ha uma vehemencia de lyrismo, um tão per-

feito tom da era, que nos espanta. Desde o aposento de Célia até á

arena do Circo, Theophilo Braga nem um instante só sente affrou-

xar-lhe a imaginação.

«Não desmentiria talvez Ovidio a descripção do aposento da

dama romana e da sua voluptuosa toilette. Intercalaria ufano Cha-

teaubriand nos seus Martyrcs o canto que se intitvda as Horas do

Ágape, e Eudoro não desdenharia cantar a Cymodocêa, depois dos

seus combates contra os arraoricanos, os combates dos heroes de

Theophilo Braga contra os lusitanos do monte Hermínio. E esse

efifectivamente ura dos mais bellos episódios do poemeto. .

.

« O Festim de Trimalciuo produz no leitor o effeito do episo-

dio do livro de Petronio, que dá nome ao canto de Theophilo Braga,

misturado com a impressão voluptuosa de alguma das elegias de-

lirantes dos Amores de Ovidio. É aquella verdadeiramente a Eoma

agonisante». {Ensaios criticos).

ConiiUo Castello Branco fez uma magnifica descripção do

que elle chama « o brilhante poema das Ceias de Nero-»: «Os episo-
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Intercalados no poema ha trechos lyricos de primeira

ordem, como O Pardalxinho de Leshia, o Canto no-

cturno do bairro de Suhurra, a parábola Jesns pere-

grino ^, o Canto de Petronio, o de Licinio e acima de

todos o Brinde a Célia, que não resistimos á tentação

de transcrever:

Célia ! na vida o thalamo,

Na vida — atro deserto,

E paraiso aberto,

Seio feliz de mãe

!

Eosal todo aromático,

Onde és vergontea airosa;

E luz, tu mariposa

Que n'ella cair vem

!

dios da corrupção bracejam magníficos d'este enredo simples. O

morrer do sybarita Petronio, á ordem de Nero, cioso de Célia, é bel-

lameute expressivo do desprezo de uma vida repleta de gosos. A

descripção do Ágape, presidido pelo Bispo Fidus, é magestosa de

religiosa uncção. O terror do Circo incutem-o versos de pungente

energia. — Bem que poucas as iinbas physionomicas de Nero são fe-

lizmente traçadas. — Célia é a romana da familia das Lesbias, sem

nódoa de inverosimilhança. Está pintada a primor. A virgem Eury-

dêa, convertida ao culto de Jesus, respira o ascetismo christão e fer-

vor do martyrio commum ás devotas martyres mais ou menos imi-

tadas da Cymodoce de Cliateaubriand. E o poema do snr. Braga es-

perta muitas lembranças dos Martyres, mormente na catastrophe

deiTadeira : similbança que por nenhum motivo desluz o merecimen-

to da engenhosa urdidura do poema portuguez ». (Esboços de Apre-

ciações).

1 Da Parábola, á meza do Ágape, escreve Leonel de Sampaio

(Vicente de Faria) : « Das lendas, onde na austeridade das formas e
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Eôla engraçada e timida,

Yem ser puro holocausto !

Deixa teu peito exhausto

Pender no altar de amor !

Entremos ! noite esplendida !

Oh, vem de olhos enxutos,

Troca por doces fructos

A pudibunda ílôr

!

São deliciosamente bellos!

O Sepulchro de Virgílio [21. S., pag. 111) é a ada-

ptação da lenda á expressão da synthese histórica, a anti-

nomia entre a Justiça e a Graça. Paulo, o apostolo, vin-

pureza dos sentimentos reverbera o espirito cliristão, a Parábola

que o Bispo recita á meza do Ágape tem evidentemente o cunho da

Edade-média baixa, e a alguém ouvimos já censurar o poeta por in-

troduzir nas Catacumbas de Roma uma narrativa de data relativa-

mente moderna. E um agradável anachronismo, que a nosso vêr se

deve escusar, porque o respeito da exacção histórica não é sem du-

vida rigor para o poeta, e eu não sei em que bocca ficaria melhor a

relação d'essa perfumada narrativa do que na do primitivo prelado

christão.

« O que sobretudo distingue a execução do nosso poeta é o mi-

moso e reluzente colorido que sabe dar aos seus poemas. — Admira-

dor legitimo da Divina Comedia, talvez fosse aí que o auctor

aprendeu também a dar ás suas melhores tiradas um laconismo fu-

gitivo ; e deprehende-se á mais ligeira leitura que a sua musa debaixo

de um manto severo esconde as azas sempre dispostas a imitarem

as da borboleta. Veremos se mais tarde irá aggregar-se á farailia dos

grandes poetas, que, mais felizes do que o Dante, tinham a servir-se

de uma lingua feita, e podiam dar ás suas concepções um desenvol-

vimento e uma fixidade esplendida ».
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do a Roma pregar o Verbo novo, senta -se extenuado so-

bre o tumulo de Virgílio e chora por chegar tarde para

conquistar

O melhor coração da antiguidade.

Mas uma voz responde-lhe

:

Não vieste tarde ! E vê se poderias

Ao máximo pontiíice do Justo

Leval-o a crer na Oraça do Messias ?

Não pudera esquecer a todo o custo

Essa harmonia eterna das vontades,

Pelo dogma de um privilegio augusto.

O ideal christão da Graça só poderia triumphar quan-

do o grande ideal da Justiça, do Direito, ficasse de todo

abafado sob a gangrena do império. Foi o que succedeu ;

o christianismo tornou-se romano quando a devassidão

aniquilou todas as virtudes civicas, desenvolveu-se nas

ruinas; transformou-se em catholicismo ^.

^ «O Sepulchro de Virgílio é uma deliciosa poesia em que são

postos frente a frente o principio romano da Justiça e o principio

christão da Graça. O fundo tradicional do poema é uma lenda me-

dieval, em que S. Paulo chora por ter vindo já tarde para salval-o.

— Toda esta poesia tem por objecto a antithese d'estes dous factos.

— Estes versos são singularmente bellos, o que se explica porque

são a expressão de uma das convicções mais vivas do poeta». (Mo-

niz Barreto).

«Oestylo.., torna-se de uma grande facilidade e energia, e

chega mesmo ás vezes, como na poesia intitulada O Sejndchro de

Virgílio, a achar a suavidade e a força dos mais bellos trechos das

Torrentes-». (Idem).
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O Gladiador {M. S., pag. 118), poesia em que Theo-

philo Braga sj^nthetisa o reinado de Marco Aurélio e no

vaticinio do Cimbro a invasão do império pelas raças do

Norte, fecha o cyclo romano.

A terceira secção da Aurora do Occidente intitula-se

Rosa mystica e representa a feição religiosa da Edade-

média. Contém outo poesias. A Vinha do Senhor [M. S.,

pag. 124), m3'thificação da influencia do christianismo

sobre a civilisação occidental, distingue-se pela verdade

pliilosopbica que encerra. Com eífeito a religião christã

paralj^sou a vida intellectual e expansiva da Grécia e de

Roma, foi como que uma embriaguez de vinho que a

todos mergulhou na profunda lethargia da penitencia. O
Baptismo de fogo (T. S., pag. 189), filho da mesma or-

dem de ideias, é um poemeto finamente lavrado, no qual

o distincto escriptor S3*nthetisa a aberração moral do ce-

libato, consequência lógica da doutrina christã, sem as

declamações impertinentes dos reformadores do christia-

nismo. Na Ab)ia mystica [M. S., pag. 131), delicadís-

sima allegoria, concretisa o auctor a emoção dolorida da

aspiração irrealisavel do amor ^ Estaremos em erro in-

terpretaudo-a como a queixa sentida da clausura, essa

monstruosidade moral? Dilexit multum [31. S., pag.

133), admirável poesia em latim no género dos hymnos

christãos da Edade-média, quando a quantidade das syl-

1 Foi traduzida em verso italiauo por Marco Autouio Canini

no Libro deli Amore.
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labas foi substituída pelo accento e pela rima ^. O tlieina

é a negação da sepultura em sagrado aos suicidas pelas

leis canónicas. Eis o terceto final:

Corpus, non fano sepultura,

Tenet palmara cor inultum,

Heu! quoniam dilexit multum.

O poemeto Arabesco de íima janella gothica {Ton\,

pag. õl) foi inspirado por uma leitura do Inferno, con-

1 « Uma serie de poesias entre as quaes avulta a formosa com-

posição latina Dilexit multum, pinta a dominação do Christianismo,

e a conquista gradual dos espiritos pela enervante acção do mysti-

cismo. A ágil e fecunda intelligeucia da Grécia, a austera alma de

Koma, são successivamente attrahidas e vencidas até que finalmente

a Europa não ó mais que um vasto ataúde onde dorme esperando o

despertar da Renascença o cadáver da nossa raça. Apesar de pro-

fundamente adverso ao espirito medieval, Theophilo Braga tem a fe-

licidade de achar a linguagem própria para exprimir esses estranhos

e doentios estados psychologicos,'que foram os normaes durante os

séculos que mediaram da queda do Império romano ao começo da

edade moderna, — Algumas d'essas composições como a Vinha do

Senlior, a Alma mystica formulara perfeitamente os pensamentos e

as emoções do individuo humano em presa ao vago torpor e ás in-

distinctas aspirações do mysticismo». (lloniz Barreto).

Na Revue indépendante, politique, littéraire et artistique, n."

6, apreciando-se as Miragens seculares, lê-se : « Espeeialisemos no

coração do livro, no Cyclo da Lucta, Dilexit multum, poesia lati-

na, que relerabra o byzantino maravilhoso e que é escripta em ter-

cetos de rimas triplicadas, como aquella que Baudelaire dedicou a

uma modista erudita e devota »

.
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forme nos conta o auctor {Ihidoii, pag. vii). Dante, para

salvar uma criança qne se afogava no baptistério de S.

João de Florença, quebrou a grade, pelo que foi accusa-

do de sacrilégio por seus inimigos. O baptismo, fonte de

vida, segundo a crenc,-a, é innumeras vezes origem da

morte, senão natural, pelo menos moral e intellectual.

No poemeto uma pobre mãe vae confiadamente entregar

ao sacerdote seu filho para receber a vida pelo baptis-

mo, mas a criança escorregando das mãos do padre

morre na piscina baptismal. Ás justas imprecações da

mãe, no auge da dôr, responde a multidão, bestialisada

pelo fanatismo, arrastando-a á fogueira. A poesia Sjm-

sh)/o {V. cios T., 2." ed., pag. 179) reproduz-nos os ex-

tasis amorosos do monge artista na cella do mosteiro. A
Virgem é o ideal dos poetas e dos pintores

:

Desce á terra, a meus braços docemente,

Bella, como a sonhei no alto empyreo,

Bella, como inda a tenho aqui na mente.

É do celeste vai cândido lirio;

Vera dar-me a respirar a essência pura,

Nardo santo das chagas do martyrio.

Suave recordação dos arrôbos amorosos de S. Fran-

cisco de Assis, de Santa Thereza, de Frei Luiz de Leon

e de San Juan de la Cruz ! Saronarola ou o exiasis do

propheta [Ibidem, pag. 187) synthetisa a Reforma. O
Apostolo, no extasis prophetico que precede o seu sup-

plicio, antevê o novo dia e tem esperança no futuro.

Com o Diilnjramho dos iiiorios {Ilidem, pag. 209) ter-
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mina a Bosa mystica ^ N'este poemeto dramatisa o au-

ctor as tristezas e os dissabores da clausura, onde tudo

fallava de morte e penitencia quando o fogo da moci-

dade só pedia amor. As virgens do mosteiro antigo e

abandonado levantam-se do tumulo por altas horas da

noite, como no Roberto o Diabo,

E em bandos vagara a pedir castigo

Contra quem as arroja ao eterno somno,

Eevoltas íbllias do gelado outomno.

(Ibidem, pag. 212).

Os Paladms do Amor é o titulo da secção quarta, e

representa o cjclo cavalheiresco e o das grandes nave-

gações. São em numero de outo os poemas e poesias de

que se compõe. A Ondina do Lago, poema niim volu-

me, abre a secção e idealisa o período medieval do he-

roismo c do amor ^. É hnda a Invocação:

1 Escreve o critico Belfort Duarte, acerca do sentimento da

Hosa mystica : « ninguém comprehendeu e traduziu ainda em mais

harmonioso lyrismo a essencialidade singela e meiga da musa chris-

tã. O sepulchro iliuminou-se com a auréola radiosa da immortalida-

de, e cada homem resignou- se a abandonar o fardo das suas cliime-

ras ephemeras ante os pórticos ebúrneos da eterna vida. O cântico

christão de Theophilo Braga ressòa-uos ao ouvido repassado dos so-

nhos e da embriaguez moral de uma alma que paira no império das

harmonias ; e a estrophe, tranquilla e funda, como que nos segreda o

poema dos anjos ». {Correio Paulistano, 1864).

2 Acerca da Ondina do Lago, escreveu Oliveira Martins, no

n.o 2 da Revista critica de Litteratura moderna, pag. 7 : « Ideia

vasta, e pôde dizer-se complem.entar dos dons primeiros livros, não
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Oh languidas virgens dos sonhos da infância,

Deixae essas valsas de magico ardor;

Que passa a guitarra gemendo com aucia. .

.

Abri as janellas,

Eu canto de amor!

Seguem-se duas estrophes com o mesmo retornello

:

Eu canto d'amor / e a ultima com a variante : Qite eu

viorro cVanior ! O poema, escripto em verso solto, é a

cada pagina cortado de trechos h-ricos, principalmente

compromettia decerto a faculdade generalisadora do poeta ; a Visão

e as Tempestades eram as origens da civilisação líioderna até ao es-

tabelecimento do christianisrao ; a Ondina tomava ahi o mundo e

conduzia-o através da Edade-média e da Renascença até aos dias de

hoje. Os três livros formavam uma epopôa».

Maxime Formout, uo seu estudo Le vioicvement poètique coii'

temporain en Porhigal, condensa em poucas palavras o effeito geral

da Ondina do Lago : « La poésie chevaleresque se trouve concentre

dans VOndine dii Lac, Thistoire du jeune comte qui s'étant perdii

à la chasse, s'endort de fatigue au pied d'un arbre, et entend dans

ses rêves la plainte lointaine d'une fée, dont il devieut amoureux.

Après les vieilles salles d'arraes, les tournois, les spectres voilés ap-

paraissant au milieu d'un festin de noces, les jeunes filies changós ea

vampu'es, les châteaux enchautés ou languit une vierge prisioniòre,

la fúret de BrocéHande, ou Merlin repose, la fôret des Ardennes, que

TArioste et Shakespeare oat peuplée de leurs enchantements, nous

voyons se lever, à travers les brumes d'or de la legende, TOrient,

voluptueux, terre des palmiers et des Fatimes, des brunes princesses

que délivrent par amour les chevaliers captifs, oublieux de leurs

femmes et ravis d'échanger pour quelque temps Alix ou Brunissende

contre Leilah et Haydée. En verité, c'est un pêle-mL4e três pittores-

que : Térmite ingénu rêve et prie dans sa grotte ; Eghiuard oublie

aux pieds d'Emma de comptcr les heures de la uuit, si lougucs

pour le docteur Faust dans sa chambre gotliique; Charlemague et
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sonetos de um subjectivismo apaixonado ^ Poema de

aventuras no gosto medieval, tem descripções primoro-

sas, como o cahir da noite, o torneio, o espectro, a peste

negra, a Roma dos papas e a noite final do milionário,

etc, e referencias ás lendas das feiticeiras e do Sabbat,

do Judeu errante, do doutor Fausto, de D. Juan, de

Merlin, do Dragão, dos Vampiros, etc. No Satijro da

Benascença, notável poemeto intercalado na primeira

parte da Oridina do Lago, symbolisa Theophilo Braga

de um modo pittoresco o choque da civilisação grega

com a civilisação catholica, do ideal de vida e de gosos

com o ideal de morte e de soffrimentos. E o advento de

uma época de tolerância pela influencia moral do paga-

nismo. O Satyro, descollando-se da pintura da cathe-

Turpin s'entretiennent ea se promenant au uiilieu des vergers fleu-

ris ; Abasverus, là bas, passe avec sa grande robe et sa barbe faroa-

che ; Don Juan Tenório fait rire et pleurer sa guitarre sous un bal-

con, ou conduit, en chantant ses barcarolles, une jouvencelle qui

8'est confiée à sa barque perfide et suivra jusqu'au bout le traitre

sur le fleuve du tendre ». {Reme mensuelle du Monde latin, t. xxi,

8® année, pag. 42).

* Leonel de Sampaio, na sua critica perspicaz tinha já cara-

cterisado esta feição lyrica : « Theophilo Braga, apesar da direcção

dos seus dous primeiros livros publicados n'este paiz, é primeiro que

tudo um poeta lyrico. Os seus estudos de philosophia podem cha-

nia!-o para o campo das abstracções, a historia da civilisação e das

litteraturas passadas podem absorver as suas horas de trabalho,—
mas quem não vê que o seu génio lucta e bate as azas debaixo do

peso d'essas graves meditações, preferindo á historia, á critica, á

philosophia o vôo audacioso e libérrimo pelos espaços indefinidos da

poesia l}TÍca?»
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dral deserta, vae de noite ao clarão dos relâmpagos, cor-

rer a egreja e visitar os altares. Pára diante da capella

de uma santa e, contemplando a imagem linda, exclama

ébrio de amor:

Oh Numes,

Deuses da Grécia antiga, já não tendes

Culto d'amor e risos de alegria

!

Como é que assim deixastes,

Sem ouvir os queixumes,

Eoubar a casta nympha,

A mais bella, que viram vossos rios?

(Ibidem, pag. 61).

Visita outras capellas, saúda de passagem o irmão

diabo e vae ao altar-mór debruçar-se para dentro do tu-

mulo de Jesus

:

Oli ! como pôde

Cliamar-se um Deus, o que não tem as formas

Da perfeição suprema ?

{Ibidem, pag. 67).

Jesus, embrulhado no sudário, sáe pela chuva, pelo

vento, a bater ás portas dos sacerdotes, mas no meio da

orgia ninguém o ouve, ninguém o attende, e elle «com-

passivo, resignado, em silencio», volta de novo para o fé-

retro. O SatjTO então

De novo espreita, e ri com rir convulso

:

«Ao menos sabes ser já tolerante! »

(Ibidem, pag. 69).

'Na. segunda parte da Onduia do Lago intercalou o

auctor a engraçada historia de um Anachoreta tentado

pelo Diabo, o qual lhe propõe o seguinte caso

:
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— Attende! eu quero que a ivizão me digas

Porque c que se não vê nos Santos Padres

Citado o espirro, que soltou a Virgem

Quando Donmius iccu/íi disso o Anjo?

{Ibidem, pag. 1X9).

A canção do ecco (pag. 7), a relação do naufrágio

(pag. 74), o canto de Fátima (pag. 83), Bertha accalen-

tando o filho (pag. 86), o conto da feiticeira : Aiinii/J/as,

Anyiinhas ! vem cá, mbúm filha (pag. 96), a barcarolla

do remador (pag. 122), vozes de uma harpa eólia (pag.

126), a lagrima de Eva (pag. 130), a bailada do pere-

grino (pag. 180) e ao clarão da lâmpada (pag. 191) são

peças lyricas de um lavor esmerado. Dos vinte e nove

sonetos mettidos no poema, todos elles de uma correcção

impeccavel e de um sentimento espontâneo, não sabe-

mos a quaes dar a preferencia, desde os primeiros : Por-

que te amo? Não sei, visão celeste (pag. 9), Dás-iue a

vida no olhar teu distraliiclo (pag. 12), A ostia santa

occulta-se na urna (pag. 13), Não sei teu nome! como

hei de eu chamccr-ie (pag. 15), até aos últimos : Se não

sabes ainar, se amar não queres (pag. 156), Levo horas

a mirar tua janella^ (p^^a- 161), Se brincatnos, amor,

logo o receio (pag. 169), Sinto em mim a harmonia de

um concerto (pag. 170). Transcreveremos um ao acaso:

^ Este soneto foi traduzido em allenião pelo dr. "Wilhelm

Storck na sua CoUecção de poesias portuguezas e brazileiras (1250-

1890) a pag. 205; traz o titulo Yor ihrem Fenster.
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O que o psalterio diz ! Dedos de fiida

Percorrendo nas cordas levemente. .

.

Cada som que suspira é confidente

Do amor que me desperta essa toada.

Vêr-te nos ares, languida, levada

Fora do mundo, aérea! a pobre mente

Tresvaira, ouvindo a nota veheraente

Na vertigem do enlevo transportada.

Mal sabes que barmonias vás tirando,

Yibras cá dentro vozes interiores.

Que deliram por ti de quando em quando.

Vozes que se emmudecem pois são dores,

Desvarios. . . não ouças ! vae tocando,

Quero sonbar, sentir, morrer d"amores.

{Ibidem, pag. 93).

O lyrismo amoroso d'estes sonetos faz-nos recordar

frequentes vezes o dos mais insignes poetas, taes como

Petrarcha ou Camões.

O Bravo de Uiraçdba [Torr., pag. 57) é o poema

das navegações portuguezas, esse segundo cyclò cava-

lheiresco do fim da Edade-média. Theophilo Braga ligou

n'elle todos os elementos que caracterisam o apogeo

d"essa época gloriosa, não esquecendo o veneno que a

corróe e que em breve trará a decadência— a influencia

dos jesuitas. O IjTismo de alguns sonetos de amor e de

outras poesias como A Salve dos Mareantes, a Ave Ma-
ria, e varias no género dos romances populares não des-

merece do juizo feito a propósito de outros poemetos. A
Phrase de Miguel Angelo [M. S., pag. 135), dous pri-
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morosos sonetos em que se estabelece o contraste do

amor ideai do artista por Vittoria Colonna com o amor

febril de Paulo e Francesca descripto pelo Dante ^ ; o Poe-

ma de Camões (M. S., pag. 137), bella interpretação

moral da restauração de Portugal pela tradição de Ca-

mões, idealisada no vaticínio de Philippe ii; o Riso de

Cervantes {M. S., pag. 143), dramatisação philosophica

da contradicção entre a doutrina de Jesus e a pratica

da Egreja de Pedro pelo confronto com os devaneios de

D, Quixote e o senso commum de Sancho; e emíim A
Confissão de Cakkron {M. S., pag. 147), interpretação

moral dramatisada da missão da Arte, continuam a

idealisação do cyclo de transição do mundo antigo para

o mundo moderno. Com as poesias O Rosário [T. S.,

pag. 187) e A dor do leite [T. S., pag. 183) que can-

tam o soffrimento moral das mães, cujos filhos andam

nas aguas ou são arrebatados para a escravidão, scenas

de uma época de navegação e de conquista, termina

Theophilo Braga a secção dos Paladins do Amor e fe-

cha o Cyrlo da Lucta.

O hymno A Philosophia (J/. S., pag. 151), que ser-

ve de introducção ao Cyclo da Liberdade, escripto como

A Tradição, A Historia e muitos outros poemetos de

Theophilo Braga em verso solto, é uma notável allego-

ria em que nos pinta a Humanidade

^ Estes flous sonetos acham-se traduzidos em allemuo pelo dr.

Wilhelm Storck, na coUecção supracitada, n.°s 192 e 193, a pag.

206 e 207, conservando toda a belleza do pensamento.
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Na grande caravana da existência,

Sem saber para onde, vae levada

Na corrente vital, i)or entre dores,

Misérias, decepções, luctas e morte.

O endecasyllabo, sempre correcto, perde, comtudo,

n'esta poesia muito do seu vigor poético, quer por encer-

rar grande numero de phrases curtas, quer por coincidir

frequentes vezes o fim da oração com o fim do verso, o

que não é de bom efíeito no verso solto. Theophilo Bra-

ga, inexcedivel geralmente na factura do verso branco,

conhecendo melhor do que ninguém os segredos do seu

rjthmo, sacrificou n'esta poesia a forma á ideia, como já

fizera no Imnno á Tradição, e como ainda o faz em
parte no Banquete dos livres.

N'este poemeto— O Banquete dos Urres {31. S.,

pag. 157), soberbo pela somma de ideias que contém,

S3'nthetisa o illustre poeta e philosopho o negativismo

do século XVIII e a aurora da Revolução. O banquete

S3"mbolico da communhão das novas ideias, da lucta

contra
Reis e Padres ! satânica alliança,

reahsa-se nos salões do barão d"Holbach, no parque de

Grand-val, tendo por thema

O Amor, o immenso amor da Humanidade.

Ao redor da mesa estão Diderot, Galiani, D'Alembert,

Helvetius, Raynal, Buftbn, Rousseau. Na palestra philo-

sophica do canto primeiro distinguem-se como trechos

poéticos— O sonho do Oriente (pag. 163), dramatisação
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do advento dos prazeres moraes, O prisioneiro (pag,

169), expressão do sentimento de liberdade pelo desdo-

bramento da imagem, e a Parábola da semente (pag.

176), m3^thiíicaçrio do desenvolvimento das ideias novas.

O canto segundo abre com a entrada de Voltaire no sa-

lão. O philosopho vem

Pela tristeza immeasa quebrantado

e annuncia que um grande terremoto sul)verteu Lisboa.

É o prenuncio da Revolução:

... o enorme abalo

Na alma moderna repercutiu, lançando

Ao vácuo as ficções vans do theologismo,

E as ocas subjectivas entidades.

[ibidem, pag. 183).

Diderot saúda a éra nova. D'Alenibert vê que é che-

gada a grande hora da lucta decisiva. Voltaire,

... o athleta da ironia,

Que vem da segurança do bom senso,

vaticina a emancipação moral e religiosa. A Barca de

Pedro (pag. 185) symbolisa esse facto. Diderot vê me-

lhor; a emancipação politica ha de acompanhar a reli-

giosa. Mas,

O banquete de Holbach era o reflexo

D'este banquete fraternal dos livres,

que se estendia á Inglaterra, á Allemanha. No canto

terceiro, Kant, ab3^smado em funda e estranha medita-

ção, traça a elaboração cósmica no esplendido poemeto
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— O Firmamento (pag. 191), pelo desdobramento da

imagem da lucta entre o Cosmos e o Cabos

:

Como se abarcam dons atliletas fortes,

Peito a peito, oscillando n'um vae-vem,

Ambos eguaes no embate, como cobortes

Que se esmagam no espaço que as retêm,

Trocando os fundos cortes:

Cabos e Cosmos, soltos degladeiam,

Assim como os irmãos quando se odeiam.

Como no mytho lucta o Mal e o Bem

!

(Ibidem, pag. 192).

A integração e a dissociação, os processos universaes

de Herbert Spencer, são os idealisados n"esta lucta. Esta

poesia, o melbor trecho, emquanto a nós, do Banquete

dos livres ^ lembra-nos as seguintes palavras de Empé-

docles, onde de facto se encontra já resumida a doutrina

evolucionista : « A. vida terrestre está suspensa inteira-

mente das alternativas que conduzem o Universo esphe-

rico, pela força do Ódio, a uma dissolução crescente, ou

pela força do Amor a uma formação orgânica, cada vez

mais completa e mais perfeita», Theophilo Braga, attri-

buindo ainda a Kant a sjnthese suprema da unificação

do cosmos e da consciência, empresta-lhe no poema A
Fabula moderna (pag. 202) da cigarra e a formiga,

d'onde tira a expressão critica da Kevolução franceza. O

* «... do meio d"estes cantos insurreccionaes e destruidores

(do Baiupiete dos livres) destaca-se um bymno de uma serenidade e

amplidão extra-huraana : é a poesia intitulada Firmamento ». (Mo-

niz Barreto).
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Banquete dos livres termina com o Cântico das crian-

ças (pag. 210), saudação a Pestalozzi e a Froebel, que

se eleva das montanhas da Suissa como o annuncio do

novo ser moral.

A Vertigem do Lifníito {Torr., pag. 289), episodio

da vida de Goethe, idealisa o culto da arte moderna, a

sede insaciável do ideal que supplanta e abafa todos os

outros sentimentos ^

Os Grandes gritos (ilf. S., pag. 212) cantam a re-

gressão do homem livre ao bruto sanguinário, isto é, ao

militarismo canibalesco de Napoleão. Comprehende: A
sepultura do Heroe (pag. 212), Napoleão moribundo

(pag. 216) e Os semeadores da Peste, todos os três can-

tos com a forma estrophica dos Lusiadas e cuidadosa-

mente trabalhados. ISTo primeiro, Napoleão escolhe para

tumulo o leito da civilisação que tenta desviar do seu

curso regular. No segundo, elle, acordando de um somno

largo e pesado, quasi na agonia da morte, conta a Las

1 « Eqi todo este poema, onde a meiguice do lyrismo vem ca-

sar-se com o sarcasmo das gargalhadas mephistopbelicas, respira-se

não sei que perfume de poesia vaga, que faz lembrar as paginas do

Fausto, e de que tanto se resentem os escriptos do snr. Theopliilo

Braga. . . »

« Se ha cousa, onde deveras deva comprazer-se a alma do snr.

Theophilo Braga, 6 decerto n'aquelles devaneios vagos do mundo

phantastico de Goethe, n'aquella lucta incessante entre a cabeça e o

coi'ação, entre o espirito e a matéria, entre a razão e o absurdo, en-

tre o fervoroso da crença e da vertigem diabólica da ambição, entre

Fausto e Mephistopheles ». (Olympio de Freitas, na Gaxeta de Por-

tugal).
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Casas o sonho terrível que acaba de ter e no qual a sua

missão destruidora e reaccionária se S3'mbolisa n'um

bloco enorme, que cahindo interrompe o trabalho dos

mineiros do progresso. Xo terceiro e ultimo canto, como

os miasmas infectos de cadáver, a lenda militar, propa-

gada inconscientemente, traz o segundo império — e os

dias nefandos de Dons de Dexembro e de Srdan. Com
estes poemetos— Os grandes gritos — termina a parte

publicada da Visão dos Tempos '.

1 Gomes Leal, pretendendo arrogantemente empunhar o lába-

ro da poesia naturalista, 6 injustissimo cora os que entre nós o pre-

cederam no caminho da arte moderna. Se é de todo sensata a sua

severidade de critico para com os nossos pseudo-parnasianos, cuja

mediocridade de espirito eguala a insignificância das producções, é,

pelo contrario, censurável quando envolve n'ura silencio desdenhoso

poesias de mérito real como as que formam a epopêa da humanida-

de de Theophilo Braga. O illustre poeta não tem razão, portanto,

quando affirma que : « As velhas noções que a Poesia tem sobre o

Cosmos, sobre as forças physicas, sobro as leis naturaes, não têm

sido renovadas desde Delille, e cheiram algum tanto ao musgo das

ruínas, onde se estendem para a lua religiosa dos descampados os

braços verdes das hervas». (Pag. 354). A revolução porque vem pas-

sando a poesia portugueza desde 1868 não pcrmitte que se avente

semelhante proposição, sobretudo desde que o Romantismo cahiu em

completo descrédito, tendo tido os últimos vates do IjTismo, a que

podemos chamar official, o bom senso de calar as suas emoções de

um convencionalismo chO;rho. A poesia actual, a poesia da moda,

seja-nos permittida esta expressão — com excepção de raros mes-

tres — é desgraçadamente outra cousa ; as noções que tem acerca

do Cosmos, das leis naturaes ou das forças phj-sicas, não são as de

Delille, nem as de qualquer eschola philosophica antiga ou moderna

;

simi)lcsraente, não tora ideias. Gomes Leal, no seguinte paragrapho,
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Quando virá o h3'mno da Humanidade pôr o rema-

te indispensável a este monumento grandioso? No meio

da sua elaboração scientifica e philosophica, nunca aban-

donou o plano da Epopêa humana ^. Comprehende-se.

constata esta verdade: «Tendo uma esmagadora ausência de ideias,

é certo, mas imia paciente correcção geométrica, tem proclamado a

Sciencia como ura obstáculo á inspiração». (Pag. 354).

Contra esta idolatria da musica da palavra, ou da arte pela ar-

te, insurgiram-se os poetas para quem a Poesia não é simplesmente

ura passatempo honesto e para os quaes ella tem um grande destino

social. A phrase de Montaigne que o auctor do Ânfi-C/iristo toma

agora por divisa, foi para elles ura preceito: Si fetais dii métier je

naturcdiserais 1'ari, co7nmc ih artialisent la Naiure. Goraes Leal

segue o caminho aberto já por M."ie Ackermann (cujos versos admi-

ráveis injustamente conderana como insipidos n'ura artigo que lia

pouco tempo nos cahiu sob a vista), por Joaquim Maria Bartrina,

por Sully-Prudhorame, por Manoel Acuíía, por Thoophilo Braga, por

muitos outros, quando reconhece que « a consciência artistica 1'equer

hoje mais alguraa cousa do que a plasticidade de linguagem : — mais

exigente, quer a analyse : mais observadora, quer a naturalidade. E,

depois da naturalidade, vem como consequência philosophica, o na-

turalismo ».

"^ Oliveira Martins caracterisa assim a execução da epopêa hu-

mana de Theophilo Braga : « Mas o quadro é immeuso, e para repre-

sentar era vultos e em scenas que são sjraibolos as evoluções do fa-

cto e da ideia, carece-se de uma percepção agudissima das minimas

características, de ura conhecimento exacto de todas as circumstan-

cias, porque é d'esse conjuncto de feições que ha de surgir o ideal.

Esculpia a estatuária grega um Júpiter : não era o retrato de um
homem perfeito, era a perfeição concretisada. No symbolo histórico

é o mesmo, mas a difficuldade é maior : retratar especificadamente

os caracteres é amalgamar ; estudal-os e sobre elles crear a personi-

ficação é fazer o Júpiter. Além da difficuldade da synthese, maior.
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N'elle realisa o poeta o pensamento de Comte : « Ven-

semble du positwisme n'ayant désormais besoin que de

Vessor poétique ».

por mais complexa, accresce a da execução. Nas artes plásticas de

ura mesmo jacto o artista creou e eompoz ; na poesia cumpre que o

symbolo retrate preeminentemente a ideia, sob pena d'ella apparecer

um amphiguri, uma charada. . . — A poesia collectiva é a verdadei-

ramente moderna; o prefacio da epopêa do século xix é a philoso-

phia da historia. . . só baseado sobre o conhecimento exacto da col-

lectividade pôde o poeta conceber o ideal. — Carece de uma força

de imaginação que, recebendo todos os factos, seus caracteres e fei-

ções, a todos syuthetise e personifique, reproduzindo depois com a

penna, cora o pincel ou cora o escopro, o ideal supremo. O que assim

fizer será o verdadeiro artista.

«Não é dizer cora isto — seria absurdo — que o artista tem de

possuir uma erudição encyclopedica ; não é assim. Mas sciencia exa-

cta do passado e mais ainda do presente, comprehensão firme da

critica collectiva actual, sobre o dia de hontem e sobre o dia de

áraanhã, conhecimento da tradição que nos anima e da aspiração

que nos guia, ha de forçosamente tel-os.

« Isto comprehendeu Theophilo Braga, e é por isso que os seus

poemas são verdadeiras obras de arte». {Theophilo Braga e o Can-

cioneiro e Romanceiro, pag 7 e 10).

Em um estudo de Maxirae Forraont, intitulado Le tnouvement

poétique- contc-mporain en Portugal, publicado na Revue mensuelle

du Moiule Latiu (\P de maio de 1890) aprecia-se assim o effeito

geral da epopêa humana : « On trouve dans ces volumes une grande

fraicheur dimagination, unie à une facilite remarquable à compren-

dre et à réfléter en vers enthusiastes Tâme des différentes civilisa-

tions. Dans sou irapétueuse avidité, le jeune poete, affamé d'idéal

historique et romanesque, s'empare à la fois de toutes les traditions,

de toutes les legendes, de tons les symboles, éternels élémeuts de

fantaisie et de rève que nous oífre le passe. Par là se justifie ce titre

cncyclopédique : Vision des Temps». (Tome xxi, 8o aunée, pag. 42).



III

Actividade scientifica

A mentalidade humana, quer se considere no indivi-

duo, quer na collectividade, segue no seu desdobramento

uma lei uniforme: primeiro, o espirito é solicitado pelo

lado exterior, concreto, apparente das cousas, e desen-

volve-se n\ima actividade
,
esthetica; depois, dirigido

pela observação analytica, abstracta e real dos pheno-

menos, dispersa-se n'unia actividade scientifica; e por

ultimo, elevando-se ao methodo synthetico, exercita-se

n'uma actividade philosophica.

Com Theopbilo Braga deu-se esta evolução. Ella nos

explica a vasta e complexa obra do poeta, do publicista e

do pensador ; e ao mesmo tempo nos offerece a base para

a coordenação dos seus trabalhos sob um plano geral.

«Attrahidos ainda na adolescência para esse lyrismo

pessoal pervertido pelo Romantismo, escreve o illustre
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homem de lettras no proemio ao Povo j^ortuguez nos

seus Costumes, Crenças e Tradições, viemos a conhecer

que existia uma poesia mais profunda do que as emo-

ções do momento, revelada nos conílictos da humanida-

de que accentuam a sua evolução na historia. Entrando

n'esta via, em que traçámos o esboço de uma Epopêa

humana na Visão dos Tempos, a idealisação do passado

fez-nos comprehender os documentos persistentes da sua

poesia, as tradições transmittidas na voz do povo. Imme-

diatamente começámos a accumular os materiaes do

Cancioneiro e JRomanceiro geral portuguex, aproveitan-

do o contacto com toda a mocidade portugueza na fre-

quência da Universidade de Coimbra. Obedecendo a

esta seducção, escolhemos para a nossa these de douto-

ramento em direito, os Foraes, documentos tradicionaes

do direito local e consuetudinário ; o estudo da jurispru-

dência foraleira fez-nos encontrar numerosos vestigios de

costumes na vida actual do povo, e abundantes symbo-

los jurídicos nas cantigas e romances oraes. Por esta

forma achamos o lado vivo das instituições locaes, e ao

mesmo tempo a importância histórica contida nos factos

apparentemente insignificantes alludidos nos cantos do

povo portuguez. Estava achado o nosso critério, e por-

tanto o interesse artístico convertido em seriedade scien-

tifica ».

Eis como Theophilo Braga nos exphca a passagem

da actividade esthetica para a actividade scientifica.

Como elle, anteriormente, também o grande poeta Al-

meida Garrett foi impellido pelas suas elevadas aptidões

estheticas a sentir particular predilecção pelas relíquias
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oraes da antiga poesia popular, d'oncle extrahiu uma
tempera finissima para o seu lyrismo pessoal. Mas não

se ergueu acima da attracção artistica; desconheceu in-

teiramente o critério scientifico e por isso deixou-se fa-

cilmente arrastar á contrafacção do romancinho a Ado-

xinda.

A concorrência dos estudos litterarios, para que o

chamava a sua aptidão, com o regular seguimento do

curso de direito, provocou em Theophilo Braga o inte-

resse pelas manifestações da alma popular na symbolica

do direito consuetudinário, cuja intima relação com a

arte e com a religião começou a determinar na Poesia

do Direito e pouco depois na Historia do Direito ijor-

tuguez, que tomou por thema da sua dissertação inau-

gural para o acto de conclusões magnas.

Diz o illustre auctor no proemio citado : « A relação

entre os Foraes do século xiii e os romances populares

actuaes estabeleceu- se no nosso espirito, pelo encontro

frequente de numerosíssimas referencias dos principaes

romances nas obras dos escriptores quinhentistas Gil Vi-

cente, Prestes, Sá de Miranda, Jorge Ferreira e Camões.

Avançando constantemente, e sentindo, comprehendendo

a expressão do nosso génio nacional, organisámos então

a Historia da Litteratura 'portuguesa, onde cada escri-

ptor seria julgado segundo a intuição que teve das fon-

tes tradicionaes de que mais ou menos conscientemente

se aproximou. Assim pelo estudo dos cantos do povo é

que comprehendemos o que havia de caracteristicamente

nosso nos Cancioneiros provençaes portuguezes, conside-

rados por Wolf como imitações sem caracter nacional

;
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pelo estudo das superstições é que conhecemos as ori-

gens de alguns Autos de Gil Vicente, onde este homem

de génio dramatisou costumes populares, como no Trium-

pho do Inverno. Pertence também a esta ordem de es-

tudos a observação da persistência ethnica das raças pe-

ninsulares, base do nosso esboço sobre os Elementos da

Nacionalidade portuguexa e da Historia de Portugal

em que trabalhamos».

A actividade scientifica do eminente escriptor, prin-

cipiando a exercitar-se no estudo das tradições nacionaes

e da poesia popular, desdobrou-se successivamente na

consideração dos vários elementos da revolução Occiden-

tal, analysando e acompanhando a sua evolução, sob

cada um dos aspectos, na historia da Civihsação portu-

gueza. Á medida que avançava, nas suas investigações

históricas, ia alargando e aperfeiçoando o plano dos seus

trabalhos, cuja s^^stematisação só se completou depois

de abandonar de todo a orientação metaphysica da cul-

tura universitária pelo conhecimento da sjnthese philo-

sophica de Augusto Comte.

A Philosophia positiva deu a Theophilo Braga uma

força extraordinária, adaptando-se admiravelmente ás

tendências S3'stematisadoras da sua intelligencia ; « se al-

guma cousa nos incita ao trabalho, diz o illustre escri-

ptor no fecho do seu preliminar á Historia da Univer-

sidade de Coimbra, é o que ordinariamente se despreza,

— é o espirito de s^^stema, que Voltaire exige como con-

vergência de toda a actividade ». Ora a sjnthese doutri-

naria de Comte satisfaz cabalmente a esta necessidade

intellectual.
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Acceitando a orientação do Positivismo não teve Theo-

philo Braga de mudar de rumo; apenas reorganisou e

harmonisou as suas concepções do periodo metaphysico,

porque desde os seus primeiros passos na litteratura

fora sempre dirigido pelo critério histórico de Viço e de

Hegel, verdadeiros precursores do fundador da Sociolo-

gia. Um e outro annunciaram e prepararam o advento

do estudo scientifico da humanidade, — Yico com os

seus brilhantes pontos de vista systematicos, em que já

se manifesta o sentimento intimo das leis sociológicas, e

Hegel com o primeiro systema completo de uma philo-

sophia da arte.

Portanto a influencia de Augusto Comte veiu ratifi-

car o critério histórico e dar-lhe o valor de processo

scientifico. D'ahi o superior alcance que tomou a obra

litteraria de Theophilo Braga.

A sua actividade scientifica, sob a direcção salutar

da Philosophia positiva, dispendeu-se na accumulação de

Materiaes para a Historia da Civilisação portuguexa.

Este vasto estudo tem sido feito por Theophilo Braga

sob vários aspectos, mas sempre relacionado com as

transformações que caracterisam a historia moderna. A
influencia e a acção de Portugal no conjuncto da civili-

sação, apesar da sua exiguidade territorial no continente,

só assim se podiam definir. A historia moderna, ou o

periodo que vem desde o fim da Edade-média até á Ee-

volução franceza, é abrangida pela decomposição dos

dois Poderes e sua recomposição empírica e incompleta.

Estes grandes problemas, escreve Theophilo Braga,

«acham-se implícitos nos factos do desenvolvimento in-
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tellectual e scientifico, emquanto á parte espiritual, e

nos factos do estabelecimento da ordem politica e eco-

nómica, emquanto á parte temporal». {Historia da Uni-

versidade, preliminar, pag. vu). A dissolução do Poder

espiritual da synthese theologica e a queda do militaris-

mo ou do regimen feudal têm-se effectuado simultanea-

mente, tendendo aquelle a ser substituído por outra for-

ma, quer critica, quer scientifica, e este pelo predomínio

da actividade industrial, começado com a dictadura mo-

narchica e com o advento do proletariado á vida civil.

« Esta revolução, que ainda não está terminada, es-

creve Theophilo Braga {Ibideni, pag. sm), caracterisa-se

principalmente como iniellectual e social; e por certo

uma das causas que até hoje tem embaraçado o seu

advento á edade normal, pôde attribuir-se ao abandono

ou subalternidade em que junto a esses factores espe-

culativo e activo ficou o elemento affectivo, cuja presi-

dência fizera da Edade-média uma época fecunda de re-

organisação ».

Na Civilisação portugueza tem Theophilo Braga es-

tudado os três elementos, o affectivo, o intellectual e o

social, correspondendo cada um d'elles a uma importan-

te série de materiaes critico-historicos.

O elemento affectivo, «que provocava a elaboração

dos themas tradicionaes das Litteraturas modernas, sup-

plantado pelo prurido da imitação clássica da idealisa-

ção polytheica» {Ibidem, pag. xv), acha-se tratado nos

numerosos volumes que formam a Historia da Littera-

tiira jjortuguexa. O elemento intellectual da Revolução

Occidental, representado de uma maneira assombrosa
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pela « intelligencia portugueza cooperando na actividade

dos espiritos no fim da Edade-média» (pag. xiii), e dan-

do ao mundo os principaes humanistas da Renascença

a par dos audazes navegadores e dominadores de vastos

continentes, encontra-se admiravelmente estudado na

Historia da Universidade de Coimbra nas suas rela-

ções com a Instrueção publica portuguexa.

Emfim o elemento social da grande crise europêa,

que em Portugal se revela principalmente no facto de

que «uma pequena nacionalidade retoma a importância

capital nos destinos da humanidade, como impulsora da

sua marcha definitiva e pacifica, quando na Europa aca-

bavam as guerras privadas», está sendo analysado na

Historia de Portugal que Theophilo Braga traz em ela-

boração 6 foi já em parte determinado nos Elementos

da Nacionalidade portuguexa, relativamente ás origens,

€ nas Soluções positivas da Politica portuguexci, pelo

que respeita ao actual momento histórico.

Partindo do estudo das tradições nacionaes e da

poesia popular, o espirito do grande escriptor disciplinado

pela Philosophia positiva, elevou- se á comprehensão da

enorme importância da Civihsação portugueza, coorde-

nando em três corpos litterarios os factos mais compli-

cados da categoria affectiva, intellectual e social.

Mas ao mesmo tempo, os trabalhos ethnologicos,

conduziram pela Poesia do Direito e pelos Foraes ou

Historia do Direito portuguex para os estudos da So-

ciologia, onde se exercitou a actividade philosophica de

Theophilo Braga. Eiliam-se n"esta transição os seus

livros Origens poéticas do Christianismo e Lenckis
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chrístãs, onde applica o methodo histórico comparativa

á Religião, estudando-a nas suas relações com a alma

popular, como um facto humano, sujeito a todas as mo-

dificações do ambiente social \

Traçada assim a génesis da vasta obra do eminente

escriptor e coordenados sob um plano geral os Mate-

riaes para a Historia da CiviUsação portuguexa, pas-

1 Em um jiiizo critico sobre os Estudos da Edade-média, o

snr. Oliveira Martins accentiiou nitidamente, em 1870, a acção litte-

raria de Theophilo Braga : « Os seus estudos apparecem como uma
grande teia nebulosa, incoherente, muitas vezes indecifrável. . . mas

revela-se alli um trabalhador notável, um talento verdadeiro, reco-

nhece-se o vulto mais original da geração litteraria que vae succe-

dendo aos homens do romantismo.

« Essa, a geração de Garrett e de Herculano, de Camillo e de

Eebello, de Mendes Leal e Soares de Passos, e dos companheiros e

continuadores de todos, disse já a sua ultima palavra, da mesma for-

ma que na Europa inteira a proferiu também.

« E necessário que comprehendamos a revolução.

« 1830, isto é, o subjectinsmo na Arte, o parlamentarismo na

politica, Victor Hugo e Benjamin Constant são já da historia. As

sociedades caminham sempre na grande planicie de tempo. . . Cada

doutrina responderá a seu modo; nenhuma se atreverá porém a ne-

gar a força que nos impelle, a corrente que nos leva. Negar a revo-

lução seria negar a luz.

« 1830 acabou já ; é da historia. Oh! mas quando nós compara-

mos a plêiada immensa, brilhante e cheia de vida, dos homens que

nos precederam, com os poucos de si fracos, acanhados, dispersos,

que sobre si têm a herança de gigantes. . . devemos estremecer.

« Que identidade profunda se encontra em todas as realisações

collectivas ! Ao mesmo tempo e o mesmo movimento produz a raani-
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samos a considerar isoladamente cada um dos seus dif-

ferentes corpos de doutrina.

1. As Tradições nacionaes e a Poesia popular portugueza

Dous illustres sábios, os irmãos Grimm, cujo nome

constitua uma das mais brilhantes glorias da Allema-

nha, começaram, no principio d'este século, a colligir

festação das nacionalidades litterarias e politicas. Também estas

como as primeiras tinham sido esmagadas pela tradição antiga, pri-

meiro imperial (Carlos Magno), depois monarchica (Luiz xiy), depois

republicana (Robespierre). Surgem ao mesmo tempo a poesia popu-

lar e as tradições municipaes. Grimm, Wolf, Duran de um lado, do

outro Thierry, Herculano e tantos e tão grandes

!

«Mostram-nos os primeiros a alma do povo, mina fecundíssima

de regeneração litteraria; ensinam-nos os segundos a lei que dirige

a sociedade, a sua estructura fiel; e era quanto estes elementos se

reúnem, a alma humana sente-se livre, rasgou-se a arte poética,

sente-se e grita, blaspheraa e geme, canta e chora : é Byron, é Vi-

ctor Hugo, é Schiller, é Lamartine, é Espronceda, é Musset ; e o povo

também livre, caiu o déspota, sente-se forte e soberano, irrompe em
fúria, e sublime sem consciência, e louco, erra sem ser criminoso,

é 1848.

« No movimento europeu de 1830, é pelos críticos e pelos his-

toriadores que a grande cadeia do progresso se une. É na alma do

povo revelada pelos trabalhos litterarios e históricos, pela descoberta

da poesia popular e da vida communal, que o espirito moderno tem

de ir retemperar- se. O transitório, a impressão de momento, os poe-

tas e os políticos, constitucionaes de 30, republicanos de 48, Hugo,

Guizot e Mazzini, são esses os que para nós, os homens de hoje, re-

presentam já a historia.

« Na litteratura portugueza, não obstante os enormíssimos de-
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da tradição oral do povo os contos, as poesias, as su-

perstições, todos os elementos que mais tarde haviam

de entrar na formação de uma nova sciencia^— a ethno-

graphia. Era com uma espécie de piedade, quasi reli-

giosa, que Jacob e Guilherme Grimm iniciavam a crea-

ção d'este archivo de documentos humanos, destinado a

conservar perpetuamente o saber do poro.

«Podemos afíirmar, dizia o primeiro d'esses infatiga-

feitos de escriptor do snr. Theophilo Braga, é elle o iniciador d'este

moderno cj^clo, como poeta e como critico ». (No Jornal do Commer-

cio, 1870).

Também no seu Livro de Critica (1869, pag. 208), Luciano

Cordeiro descreve esta iniciação de uma nova época litteraria : « Em
Portugal principalmente, passada a primeira agitação romântica, e fa-

lha de força plástica para por si própria se desenvolver e expandir-

se, a litteratura nacional descamba para este marasmo actual, e

queda-se a poetar lamurias vazias e serôdias, a traduzir, a plagiar,

a imitar, a panegyricar, a madracear e a reproduzir, marasmo que

poucas cabeças valentes não consegue afogar e que mal começa a es-

tremecer á voz da gente moça, estudiosa e audaciosa, que ha de re-

volucioual-o, ou cair extenuada e descrente n'elle. — Em geral, po-

rém, o lyrismo individualista decáe ante a lenta construeção do cos-

vios esthetico pela sciencia.

« Um homem tenta recentemente em Portugal affirmar a revo-

lução artística que vae lá fora adiantada e que traz absorvidos os

maiores poetas.

« Este homem que vale tanto, ou mais do que Garrett para a

critica desapaixonada da nossa arte, chama-se Theophilo Bi-aga. De
redor d 'elle brotara grandes vontades e fenecem generosas tentati-

vas ». Não transcrevemos a descripção da Questão coimbrã, que Lu-

ciano Cordeiro liga exclusivamente ao apparecimento d'esta nova ini-

ciação litteraria.
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veis investigadores das riquezas populares, que nas tra-

dições e cantos do povo ainda não encontramos uma

única mentira; o povo respeita-os bastante para os con-

servar como elles são, e taes como os sabe». A verdade,

que com effeito se encontra nas tradições e cantos do

povo, é o fundo commum de todas as civilisações, a ex-

plicação ingénua e fetichista de toda a natureza, os res-

tos inconscientes dos primitivos costumes, usos e hábi-

tos, a concepção rudimentar e maravilhosa do mundo.

Os dados ethnographicos, que os irmãos Grimm co-

meçaram a colligir, são portanto os valiosos elementos

de uma das muitas sciencias subsidiarias da Sociologia.

Foram elles que abriram o caminho aos folkloristas, que

pouco a pouco levaram a exploração a todos os paizes.

Em Portugal coube a iniciativa a Garrett, o mais

formoso espirito do Romantismo entre nós. Durante a

emigração, afastado involuntariamente das absorventes

luctas politicas e arrancado á força de um meio banal e

esterilisado. pela educação jesuítica, achou-se em conta-

cto com a vida intellectual da Europa moderna, em Pa-

ris e em Londres, os principaes centros scientiíicos do

mundo. Já então a obra dos irmãos Grimm encontra-

ra continuadores, como Juan Múller, Rodd, Depping,

D. Agustin Duran e Raynouard, cujos trabalhos, de

maior ou menor valor scientifico, influíram no animo do

grande poeta. « Quizera, escrevia elle {Ro)Hanceiro,

vol. II, pag. viii), poder fazer á lingua e á litteratura

portugueza serviço igual ao que fez M. Raynouard á dos

seus provençaes ». Com a sua privilegiada organisação de

artista, comprehendeu o que havia de sublime no saber
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popular, mas, faltando-lhe o critério scientiíico, pare-

cia-lhe que a poesia do povo vinha «informe e mutilada

pela rudeza das mãos e memorias por onde passou»

[Romanceiro, vol. i, pag. 16). D'alii a exploração dos

thesouros poéticos do povo apenas com o interesse es-

thetico; em vez de respeitar as versões como as recebia

ou como as escutava da voz das « ainas-sêccas e lava-

deiras e saloias velhas, hoje principaes depositarias d'esta

archeologia nacional, — galantes cofres, em que para

descobrir pouco que seja é necessário esgravatar como o

pullus gaUinaceus de Phedro», como espirituosamente

diz Garrett [Ibidem, pag, 16); dava-se ao trabalho irre-

verente de combinar, sergir, ligar diversas lições, e de

retocar, completar, modificar e emendar os versos mais

fracos ou menos litterarios. Engalanava assim artistica-

mente as modestas e graciosas versões populares.

A orientação errada de Garrett na colheita das tra-

dições nacionaes foi seguida entre nós até ao appareci-

mento de Theophilo Braga. Os novos collectores, fal-

seando a alma popular, iam formando insípidas recon-

strucções e imitações desprovidas de valor artístico, d'eii-

tre as quaes citaremos, para exemplo, o Romanceiro do

Algarve do illustre archeologo, ha pouco fallecido, Esta-

cio da Veiga.

Foi Theophilo Braga o primeiro que em Portugal

colligiu a poesia popular com o respeito que Jacob

Grimm votava aos documentos ethnographicos dispersos

na tradição oral. Colleccionou-os também com amor de

artista, mas guiado por um verdadeiro critério scientifi-

co, inaugurando este ramo de estudos sociaes em 1867
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com a publicação do seu valioso Cancioneiro e Roman-

ceiro geral jjortuguez ^.

A iniciativa do eminente escriptor nas explorações

ethnographicas foi acompanhada com dedicação e en-

thusiasmo pelo dr. João Teixeira Soares, já anterior-

mente collaborador de Garrett, na investigação da poe-

sia popular dos Açores; pelo snr. Álvaro Rodrigues de

Azevedo, que em 1880 editou no Funchal o Romanceiro

do Archipelago da Madeira, livro interessantíssimo que

se demorara no prelo durante seis ou sete annos; pelo

notável escriptor brazileiro Sylvio Romero nas tradições

oraes da nossa antiga colónia americana ; pelo nosso bum

amigo Reis Dâmaso nos materiaes folkloricos do Algar-

ve; e por muitos outros prestimosos auxiliares.

A exploração ethnogi'aphica não se limitou á poesia

1 Dos trabalhos de investigação das tradições portuguezas,

escreve D. Carolina MichaiJlis : « O Komanceiro de Almeida Garrett

não representa fielmente a tradição; está muito emendado, retocado

e aperfeiçoado. Os Romanceiros de Theophilo Braga são os melho-

res que Portugal possue até hoje; mas ainda assim estão longe de

serem completos & definitivos». {Revista Lusitana, vol. ii, pag. 161,

nota).

Escrevia A. Coelho em 1873: «Aos trabalhos por que o snr.

Theophilo Braga se recommenda mais ao publico sábio pertencem

algumas edições e a sua excellente coUecção do Cancioneiro e Ro-

manceiro geral, que tão apreciado tem sido no estrangeiro por quein

reconhece o valor das pérolas da poesia popular alli contidas, quanto

não coraprehendidas no nosso paiz ». (Bibliographia critica, pag. 38).

Oliveira Martins, no seu opúsculo Theophilo Braga e o Can-

cioneiro e Romanceiro geral portuguex (pag. 24) caracterisa assim

este trabalho : « Porém Theophilo Braga, olhando ao verdadeiro ponto
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popular portugueza. Theophilo Braga, ao passo que ar-

chivava os elementos poéticos colligidos no Cancioneiro e

Bomanceiro geral portiiguex, ia accumulando inateriaes

para ura Novellario e Adagiario nacional, que em 1871,

nas Epopêas mosarahes (pag. 96), promettia publicar

sob o titulo de Lendas, Tradições e Contos -portuguexes

do século XII a XIX. Já no anno antecedente dera á

luz nos Estudos da Edade-média, os contos das Três

Cidras do Amor e Cacheirinha. Porém a promettida

collecção dos contos populares reunidos por Theophilo

Braga só veiu a lume em 1883.

O snr. Adolpho Coelho, em 1879, pubhcára o seu

importante volume de Contos populares portuguexes, e

os snrs. Consiglieri Pedroso e Leite de Vasconcellos, em

de mira, pretendeu codificar, genuínas, sem arrebiques, as cantigas

do povo
;
quiz fazer a obra erudita para os philologos e antiquários ».

Nos estudos de Mytliographia portugiiexa [Positivismo, pag.

439, vol. i) fallando da necessidade de explorar de um modo sciea-

tifico as tradições populares como elemento indispensável para a re-

generação da nossa vida litteraria nacional, accrescenta Consiglieri

Pedroso: «Convém, é de justiça accrescentar a estes diversos moti-

vos determinantes (Cf. A constituição da família primitiva, pag.

12, nota) o estimulo fecundo exercido pelos trabalhos do nosso ami-

go e collega Theophilo Braga, sobre o Romanceiro e Ca)icioneiro

popular portugnex, ».

E nas Considerações sobre a Philosop)hia da Historia littera-

ria (pag. 20) escrevia também Anthero de Quental : « Ninguém,

melhor do que o snr. Theophilo Braga, compreheudeu a alta signifi-

cação da nossa Poesia popular, que estudou com verdadeiro amor e

respeito religioso: e este sentimento áo primitivo e do espoíitaneo,

deve-o ao seu ponto de vista ethnologico».
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1880 tinham começado a inserir em revistas e periódi-

cos, nacionaes e estrangeiros, valiosos dados ethnogra-

phicos reunidos por um paciente inquérito da tradição

oral. Em 1882 appareceram em Londres, sob o titulo de

Portugiiese Folk-Tales, alguns contos colligidos pelo snr.

Consiglieri Pedroso e traduzidos pela snr.'' D.. Henri-

queta Monteiro, e no Porto as Tradições populares de

Portugal, colligidas e annotadas pelo snr. Leite de Vas-

concellos. No anno seguinte sahia ainda á luz um novo

livro do snr. Adolpho Coelho, intitulado Coutos nacio-

naes para creanças.

Assim, no campo das investigações ethnographicas,

appareceram depois de Theophilo Braga outros obreiros,

animados também de boa vontade e dirigidos egual-

mente pelo critério scientifico, e após esses outros vieram

ainda que andam pacientemente explorando as nossas

províncias. E cada vez mais importante a cópia de ma-

teriaes ethnographicos reunidos pelos folkloristas portu-

guezes em livros, revistas e periódicos.

No meio d'esta alluviãp de documentos tradicionaes,

o archivo formado por Theophilo Braga occupa incontes-

tavelmente o primeiro logar, quer pela sua extensão e

pela variedade dos elementos, quer pelo ponto de vista

que presidiu á sua coordenação.

Em 1867 ao apparecer o Cancioneiro e Romanceiro

geral portngncx já em toda a Europa se tinham gene-

rahsado extraordinariamente os trabalhos iniciados na

Allemanha pelos irmãos Grinim. Tommaseo e Tigri na

Toscana, Vigo na Sicília, Nigra no Piemonte, Cottreau

em Nápoles, Boullier na Sardenha, Dal Medico em Ve-
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neza, Yisconti em Roma, Fée na Córsega, Marcoaldi no

Lacio, na Liguria, na Ombria, Paulin Paris, Villemarqué,

Champfleury, Beaurepaire, Philibert le Duc, Francisque

Michel e Charles Nizard em França, Fauriel e o Conde

de Marcellus na Grécia, D. Agustin Duran e D. Emilio

Lafuente 3' Alcântara em Hespanha, e muitos outros ti-

nham já publicado ricas collecçOes da poesia popular re-

colhida da tradição oral. A área das investigações folio-

loricas era immensa ; a par das xácaras, dos romances,

das cantigas foram-se colligindo e estudando as adivi-

nhas, os ensalmos, as orações, as lendas, os provérbios,

os contos, os mjthos, as superstições, os usos, os costu-

mes, os jogos infantis, as musicas, as festas, as tradições

locaes, todas essas cousas por longo tempo desprezadas

pela gente culta, e que constituem hoje preciosos ele-

mentos de uma sciencia nova, subsidiaria da Socio-

logia.

A obra de Theophilo Braga abrange quasi todos es-

ses materiaes e consta dos seguintes volumes:

a) Historia da Poesia popular p)ortuguexa (1 vol.

Porto, 1867).

h) Cancioneiro popular colligião da tradição (1

vol. Coimbra, 1867). Com um pequeno prologo e notas.

c) Romanceiro geral colligido da tradição (1 vol.

Coimbra, 1867). Com um pequeno prologo e notas.

(Estes três volumes foram publicados juntos e subor-

dinados ao titulo geral de Cancioneiro e Romanceiro

gercd jJortnguex).

d) Floresta de vários Romances (1 vol. Porto,

1868). Comprehende este tomo os Romances com fór-
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ona Utteraria, do século XVI e X Vil, extrahidos das

obras de vários escriptores portuguezes, e os Romances

da Historia de Portugal, tirados das collecçõcs hcspa-

nholcLs, e são precedidos de um estudo sobre as Trans-

formações do Romance popular.

e) Cantos populares do Archipelago açoriano (1

Tol. Porto, 1869). Com uma introducção e notas.

f) Contos tradicionacs do Povo portuguex- com

um estudo sobre a Novellistica geral e notas co)npara-

tivas (2 vol. Porto, sem data, mas editados em 1883). O
1.° volume contém Contos de Fadas, Casos e Facécias,

e abre com uma advertência preliminar, seguida de uma

introducção Da Novellistica popular ; sua origem, p>er-

sistencia e transmissão. O 2.° volume encerra as Histo-

rias e Exemplos de tkema tradicional e forma littera-

ria, começa por uma introducção intitulada Litteratura

dos Contos populares em Portugal e fecha com as notas

comparativas.

g) O Povo portuguex, nos seus Costumes, Crenças

e Tradições (2 vol. Lisboa, 1886). O volume i compre-

hende Costumes e vida domestica, com lun breve proemio

e uma introducção sobre as Bases da critica etJmolo'

gica. O volume ii é consagrado ás Crenças e Festas pa-

blicas, e ás Tradições e saber popular.

A estes livros addicionam-se ainda os seguintes, en-

riquecidos com introducções e notas comparativas pelo

sábio professor do Curso superior de Lettras e intima-

mente relacionados com as Fontes tradicionaes da Lit-

teratura portuguexa :

h) Cantos populares do Braxil colligidos pelo dr.
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JSijhio Bomcro, p-ofcssor do CoUcgio Pedro II, e acomi-

panhados de mtrodiicção e notas comparativas por

Thcophilo Braga. (2 vol. Lisboa, 1883). A introducção

é um estudo Sobre a Poe.sia j^opular do BraxiJ.

i) Co)iios populares do Braxil coUigidos pelo dr.

jS/jIr/o Bomcro, professor do CoUcgio Pedro II, com um
estudo preliminar e notas comparativas por Theophilo

Braga (1 vol. Lisboa, 1885). O estudo do illustre escri-

ptor portuguez é Sobre a Novellistica hrazileira.

j) Cancionero popular gallego y en particular de

la Provinda de la Coruna, pjor José Pérex Ballesteros,

com tm jírologo dei ilustre mitógrapho português Theó-

jjJiilo Braga (3 vol. Madrid, 1885-1886). Formam os

tomos rii, IX e xi da Biblioteca de las Tradiciones jjo-

jndares espaiíolas, de que é director o distincto folklo-

rista, o snr. D, António Machado y Alvarez. O prologo

de Theophilo Braga é Sobre a Poesia p)opidar da Gal-

lixa.

A ligação dos materiaes ethnographicos do Brazil e

da Galliza com a htteratura portugueza tem plena justi-

ficação. No estudo Sobre a Poesia popidar do Braxilj

escreve Theophilo Braga : « Os Cantos populares do Bra-

Oíil são o deposito augusto conservado da vida moral

transmittido pela mãe pátria: sob este aspecto, vem el-

les completar a tradição portugueza, tão apagada já no

continente, e tão vigorosa nas colónias distantes, como

se vê pelos opulentos thesouros dos Cantos populares do

Archipelago açoriano, e pelo Romanceiro do Archipela-

go da Madeira. Este facto é uma lei da historia que se

confirma com a poesia de outras nações; é nas colónias
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distantes que se dá a persistência tradicional, que vem a

reagir no renascimento moral da metrópole». (Pag. xi).

Na introducção Sobre a NoveUistica hraxileira diz

ainda o illustre escriptor : « Os colonisadores portuguezes

do século XVI, conservando o conjuncto dos seus antece-

dentes, transplantaram comsigo um grande numero de

tradições europêas e persistências consuetudinárias, algu-

mas actualmente obliteradas no velho mundo ». (Pag. ix).

E, exemplificando, accrescenta : « A parlenda infantil « Es-

tava a moura em seu logar», ainda se conserva na sua

forma antiga na tradição oral da Galliza, por onde se

vê como foi modificada por um equivoco na versão bra-

zileira

:

Estaba a amora en seu lugar,

e ven a mosca pra a picar.

« A mosca n'amôra, a amora n'a silva, a silva n'o

chan,

Chan, chan,

ten man.

Estaba a mosca no seu lugar,

e ven o galo pra a pillar. .

.

« Como se vê, a forma gallega, que é muito extensa,

conserva ainda o caracter de um jogo popular ; e na

brazileira, a mnora converteu-se em moura, vestígio da

sua proveniência e processo de adaptação». (Pag. x).

Este confronto já nos mostra também a intimidade

dos elementos tradicionaes da Galliza com os de Portu-

gal e serve para justificar a inclusão do Candonero po-



lOtí TIIEOriIILO BRAGA E A SUA OBRA

pukir gnlJrgo entre as fontes populares da nossa littera-

tura. Diz Theopliilo Braga no prologo á riquissima col-

lecção do snr. D. José Pérez Ballesteros: «Tendo-se es-

tudado as tradições portuguezas nos seus centros pro-

vinciaes, Beira-Baixa, Algarve e Minho, Alemtejo e Traz-

os-Montes, e nas suas expansões coloniaes dos Açores,

Madeira e Brazil, este estudo não seria completo sem o

conhecimento das fontes primordiaes ou archaicas con-

servadas pela Galliza, como foco da antiga unidade gal-

lecio-portugueza ». (Pag. x).

Determinadas assim as relações dos materiaes ethno-

graphicos do Brazil e da Galliza cum as fontes da litte-

ratura nacional, estudemos rapidamente este corpo das

obras de Theophilo Braga nas suas principaes divisões :

a) a Poesia i^opiilar ; h) os Contos tradicionaes ; c) os

Costumes, crenças e tradições.

a) A POESIA POPULAR PORTUGUEZA.— A pocsia do

povo distingue-se das composições litterarias pela inge-

nuidade ingenita, pela graça natural, pela profunda ver-

dade que a caracterisa. E a manifestação espontânea da

sua alma, sempre cheia de frescura e de novidade, sem-

pre juvenil e encantadora. O povo é sempre o grande

artista anonjmo, como também foi, apesar da sua igno-

rância, o creador da linguagem, das religiões, da familia,

da propriedade, do direito, de todas as instituições so-

ciaes, que modifica, transforma e rcviviíica através dos

séculos 6 das civilisações.

Ha na poesia popular duas ordens de elementos: a

poesia que brota espontaneamente da alma do povo, que
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se renova todos os dias, que corre perpetuamente de

uma fonte inesgotável, como são as Cantigas de um ly-

rismo delicioso e por vezos sublime; e a poesia que se

inspirou originariamente n'um thema litterario ou n'ura

acontecimento histórico, e que se desdobra e transmitte

de geração em geração, como são os Romances dos cy-

clos cavalheirescos, as Xacaras e os Eomances mariti-

mos. Estes dons elementos contribuem para o conheci-

mento do povo estudado nas suas origens e nas suas re-

lações de filiação ou de affinidade com os outros povos.

«É um trabalho santo o respigar estas estrophes

soltas que o povo espalha na sua passagem, escreveu

Theophilo Braga no proemio do Cancioneiro ijopular.

O povo canta como harpa eólia que não sabe d'onde so-

pra a viração que a vem desferir. E o rhapsodo de to-

das as alegrias e tristezas do poema da vida, cego e po-

bre Homero, abençoando a hospitalidade, animando o

passado com as maravilhas que lhe povoam a mente no

seu abandono. A poesia para elle é o rythmo do esforço

no trabalho, o esquecimento da miséria, a expressão dos

desejos, o thesouro da sua moral e das tradições anti-

gas, a linguagem do amor, o gemido, emfim, a verdade

simples da sua alma».

Theophilo Braga colligiu no Cancioneiro popular

abundante cópia de Cantigas soltas, que constituem só

por si um thesouro inexhaurivel, sempre borbotando

como os olhos de agua de uma nascente, — e sabem-o

bem todos os que têm assistido no Minho ás grandes

romarias ou aos folguedos que acompanham os traba-

lhos do campo— ; mas, além d'essas numerosas Cauti-
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gas, reuniu as relíquias da poesia portugueza dos sécu-

los XII a XVI, taes como a celebre canção do Fiííueiral

e a tonadilha, a seguidilha e outros cantos consagrados

pelo povo de Lisboa ao Condestavel; e juntou-lhe ainda

vários fados e canções da rua, alguns fastos do anno e

orações, prophecias nacionaes e aphorismos poéticos da

lavoura,

No Romanceiro geral enfeixou os romances anonj-

mos do cj-clo carlingiano e da Tavola Redonda, que an-

dam na tradição portugueza, os romances mouriscos e

contos de captivos,— evidentes vestígios do domínio ára-

be na península,— algumas lendas piedosas, xácaras, e

coplas de burlas.

O volume dos Cantos populares do Archipelago

açoriano abrange o cancioneiro e o romanceiro das

ilhas, cujas numerosas versões são estudadas pelo íllus-

tre annotador em confronto com as lições colligídas no

continente e com as que andam na tradição de outros

povos da Europa. Como já dissemos, grande parte d'esta

coUecção foi devida aos esforços do snr. dr. João Tei-

xeira Soares, da ilha de S. Jorge, que os colheu da tra-

dição oral para auxiliar Garrett na tentativa para a for-

mação do Romanceiro, mas que não chegaram a ser

utilisados pelo poeta da Bona Branca. Caracterisando

as duas partes em que divide os Cantos populai-es do

Archipelago açoriano, define Theophilo Braga ao mesmo

tempo os dous elementos da poesia popular, ou antes as

duas espécies de poesia: «uma actual, movei, continua-

mente em elaboração, porque é um ecco da vida, uma

linguagem das paixões e dos sentimentos de hoje; a ou-
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tra é tradicional, histórica, em desharmonia com os cos-

tumes presentes, mas repetida ainda religiosamente

«orno lembrança de costumes e successos que já passa-

ram. O cancioneiro é a parte lyrica; o romanceiro a

parte épica, e a de mais importância». Ao romanceiro

açoriano poz Theophilo Braga a designação de Uoman-
ceiro de Ararias, comprehendendo os Romances novel-

lescos, os marítimos, os mouriscos, os históricos, os sa-

cros e os entretenidos ou xácaras. Ararias é o nome

que o povo da ilha de S. Jorge applica a todos os ro-

mances e xácaras e tem o valor de uma revelação histó-

rica. Era a lingua do genuíno typo nacional peninsular,

produzido pelo cruzamento de classes que se seguiu á

invasão dos Árabes, o elemento hispano-godo, a que se

deu o nome de Mosarabes.

Na Floresta de vários Romances colligiu o dr. Theo-

philo Braga as trovas, romances, cantigas que têm mais

ou menos um caracter de reacção contra a poética es-

trangeira, ou que manifestam uma influencia da alma

popular. Álvaro de Brito, Garcia de Rezende, Francisca

de Sousa, Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, Christovão

Falcão, Sá de Miranda, Jorge de IkEonte-Mór, Jorge Fer-

reira de Yasconcellos, Luiz de Camões, Francisco Rodri-

gues Lobo, D. Francisco de Portugal, Balthazar Dias,

D. Francisco Manoel de Mello, Quintana de Vasconcel-

los e Francisco Lopes são os contribuintes. Ha também

uma parte extrahida das collecções hespanholas e que

se refere a assumptos da nossa historia.

No estudo que serve de Introducção ao Cancioneiro

e Romanceiro geral porUiguex,, publicado sob o titulo
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de Historia da Poesia popular portuguesa, occupa-se o

auctor (las origens da poesia popular, das suas formas^

das influencias que a dominam, dos vários cyclos poéti-

cos e da unidade dos romances populares no meio dia

da Europa. Na introducçcão á Floresta de varias Ro-

7nances, completa aquelle estudo com a investigação das

transformações por que passou o romance popular do sé-

culo XYi ao XVIII. Mas estes trabalhos critico-historicos,

como todos os primeiros escriptos de Theophilo Braga,

resentem-se ainda do estado de metaphysismo em que

vagueava o seu espirito e de uma excessiva predilecção

pelo germanismo, porque ia na corrente a que obede-

ciam então as intelligencias mais bem formadas e mais

cultas do nosso paiz.

Os erros de doutrina ou de critica contidos n'estes

estudos corrigem-se facilmente pela leitura dos posterio-

res trabalhos do eminente escriptor, e em especial do

Curso de Historia da Litte7'atura portiigiiexa, e das

magnificas introducções sobre a poesia popular do Bra-

zil e da Galliza nas respectivas collecções.

Deve-se a Theophilo Braga a publicação da valiosa

collecção dos Cantos popidares do Braxil pela casa edi-

tora lisbonense, Xova Livraria Internacional, hoje extin-

cta. Esta collecção fora «repellida pelos livreiros e edito-

res brazileiros com o mesmo horror com que se foge da

peste», segundo a expressiva phrase de Sylvio Komero

na advertência com que abre o primeiro volume. Esse

horror dos livreiros e editores do Brazil pelos trabalhos

folldoricos é um sjmptoma de que a mentalidade bra-

zileira não está superior á portugucza, máo grado os
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generosos esforços de algumas intelligencias superiores

e ás preterições ridículas de vários chauvinistas pedan-

tes. Emquanto a sciencia não fôr considerada pelo vulgo

como benéfica, e não como peste, Portugal e o Brazil

continuarão a debater-se n'esta crise de decomposiçãa

orgânica que os consomme e aniquila.

Felizmente Sylvio Komero encontrou entre nós quem

da melhor vontade se prestasse a salvar do esquecimen-

to esta collecção, dando á sciencia uma cópia de docu-

mentos importantes, colhidos da tradição viva do povo,

e que representam uma somma extraordinária de dili-

gencias Ímprobas, a maior parte das vezes improfícuas^

como só pôde avaliar aquelle que tem ensaiado simi-

Ihantes trabalhos. Todos os folkloristas relatam as diffi-

culdades com que luctam ao realísar uma colheita de-

elementos tradicionaes. Essas difficuldades, enormes na

nosso paiz e em toda a Europa, augmentam ainda

no Brazil, tanto pela extensão das suas províncias,

como pela classe de pessoas, que é geralmente a mais

fiel depositaria d'essas riquezas da alma popular. Umas,

pela rapidez com que dizem ou cantam as xácaras e os

romances, não podendo parar ou demorar a narraçílo,-

sem ter de recomeçar, outras supersticiosas e desconfia-

das, recusando-se a referir qualquer tradição desde que

percebem que a querem passar ao papel, difficultam

immensamente o trabalho do folklorista. U^ia senhora

brazileira que, a nosso pedido, colheu no Cerra algumas

tradições, queixa-se d'esses embaraços, que não lhe per-

mittíram eíFectuar uma mais ampla colheita.

Este facto nos explica, como a collecção brazileira,
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aliás valiosíssima, não é tão rica como era de esperar

-da nossa antiga colónia, attendendo aos abundantes e

bellos materiaes que já forneceram para o Cancioneiro

€ Boniayicciro geral portuguez as nossas ilhas dos Aço-

res e da Madeira. No emtanto os Cantos populares

do Braxil completam o opulentissimo tliesouro da tra-

dição portugueza, fundado por Garrett e formado pelo

Romanceiro e Cancioneiro portiiguex, do dr. Theophilo

Braga, pelos Cantos populares do Arcldpelago açoriano,

colligidos pelo dr. Teixeira Soares, e pelo Romanceiro

do Arcliipelago cia Madeira do dr. Rodrigues de Azeve-

do, além de muitas outras contribuições de menor vulto

dispersas por jornaes e revistas.

Na introducção Sobre a Poesia popular do Braxil,

escripta por Theophilo Braga, estuda este erudito escri-

ptor a collecção de cantos do dr. Sylvio Romero, rela-

«ionando-a com o estado da nacionalidade brazileira, for-

mada por condições fataes ethnologicas e mesologicas.

Escreve elle: «A nacionalidade brazileira está n'este pe-

riodo de transição ; os vestígios tradicionaes dos seus

elementos constitutivos acham-se em contacto, penetram-

se, confundem-se entre si para virem a formar a poesia

de um povo joven e o thema fecundo de bellas creações

litterarias e artísticas de uma civilisação original. E
n'este momento, único na historia da formação de uma

nacionalidade, que os Cantos p)opulares do Braxil fo-

ram colligidos, adquirindo por isso o valor de um docu-

mento importantíssimo, que viria a obliterar-se com cer-

teza; n'esses cantos ha ainda as suturas distinctas dos

seus elementos primordiaes, e ha já a feição definida

1
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que começa a caracterisar o génio brazileiro na littera-

tura e na arte. A parte o interesse que se liga a este

documento ethnologico, os Cantos populares do Braxil

apresentam um duplo valor, porque trazem os themas

tradicionaes sobre que a nova litteratura brazileira tem

de assentar as suas bases orgânicas, e porque são a ir-

radiação remota dos vestígios tradicionaes deixados pelo

poYO portuguez na época da sua grande actividade e ex-

pansão colonisadora ».

N'estas palavras fica bem definida a alta importân-

cia etbnologica, litteraria e tradicional d'estes documen-

tos da vida moral e intellectual de um povo, que são

para a historia do espirito humano o mesmo que para

a historia da humanidade os restos paleontologicos e ar-

cheologicos das primitivas civilisações. O valor d'esses

elementos tradicionaes e as suas intimas relações com o

romanceiro e o cancioneiro do occidente da Europa

acham-se estudados e mencionados na introducção e

nas notas com que Theophilo Braga enriqueceu a pre-

ciosa collecção de cantos populares de Sylvio Komero.

Porém, a par dcs vestígios communs á tradição popular

da Europa, encontram- se outros de evidente origem in-

dígena e não poucos devidos ao cruzamento e ao conta-

cto constante com os representantes da raça negra trans-

plantados para alli pela odiosa instituição da escrava-

tura.

A maior parte mesmo doesse rico thesouro da alma

popular é um resultado da juxtaposição e progressivo

fusionamento dos três elementos ethnicos, constitutivos

da nacionalidade brazileira: o branco (na sua maio-
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ria portuguez), o preto e o crioulo; é um producto lit-

terario do mestiço, a improvisação individual populari-

sada.

A parte tradicional que se liga intimamente á tradi-

ção popular da Europa, em particular á de Portugal, é

riquissima na poesia lyrica, encontrando-se innumeras

quadras dos nossos cancioneiros, com a mesma perfeição

e belleza subjectiva, e outras com boas modificações in-

troduzidas pela vida colonial.

A importância da coUecção formada por D. José

Pérez Ballesteros não é menor do que a brazileira, con-

siderada particularmente nas suas intimas relações com,

a litteratura portugueza. « A Galliza em toda a sua poe-

sia tradicional é a que apresenta os typos mais archai-

cos», diz Theopliilo Braga no seu prologo sobre a poesia

popular galliziana (pag. xui), e isto, tanto no Ivrismo,

como no Romanceiro.

b) Os CONTOS TRADiciONAES.— Os Contos tradido-

naes do Povo portuguez, desde muito esperados, vieram

á luz em 1883, quando o estudo doeste importante ramo

do saber do poro já se achava feito em grande parte

com admirável lucidez pelos continuadores dos irmãos

Grimm, os Afanasieíf, os Gubernatis, os Benfey, os

Kõhler, os Pittré, os Ralston, os Comparetti, os Prato,

os Gaston Paris, os Liebrecht, os Cosquin, os Max

Muller, os Lenormant, e tantos outros de reconhecido mé-

rito. A demora da publicação foi, portanto, vantajosa,,

como confessa Theophilo Braga; não só lhe permittiu

ampliar a collecção com as valiosas contribuições do Al-

\



ACTIVIDADE SCIEXTIFICA 115

garve e dos Açores, devidas a Reis Dâmaso, ao dr.

Ernesto do Canto e ao fallecido dr. João Teixeira Soa-

res, como principalmente lhe deu occasião a tomar co-

nhecimento do grande valor scienti&co que a Novellistica

popular alcançou na Europa.

Uma das difSculdades da colleccionação de contos, que

contribuiu para a demora, foi o trabalho de redacção so-

bre a prosa fallada dos recitadores, cujos eífeitos espon-

tâneos e pittorescos não se podem nem se devem conser-

var. « Para conservar-lhes o caracter de dociunoito liu-

^nciiio, como diria Zola— escreve o eminente collector,

— é preciso vêr n"estas narrativas mais do que um texto

para estudo de dialectologia popular, e fugir dos reto-

ques artísticos ; esse termo médio só se poderá achar vi-

sando a fixar o estado dos themas tradicionaes *. (Vol. i,

pag. vi), o processo usado por Theophilo Braga para

« obter a forma definitiva, simultaneamente ethnica e ar-

tística do conto», foi «fazel-os redigir por crianças, ver-

dadeiro ponto de transiçtão entre a alma popular e a in-

telligencia culta». Assim, depois de cortar d'es3a redac-

ção infantil as repetições vulgares, «explicadas pela co-

nhecida locução — Quem conta um conto accrcscenta tini

ponto— », pôde fixar «uma redacção pura, sem a incon-

gruência do improvisador momentâneo, nem o artificio

do litterato». (Pag. viii). Este engenhoso processo dá a

esta collecção de contos um sabor ingénuo, que se casa

perfeitamente com a alma popular, como ella se revela

nas cantigas de elaboração permanente.

Nas narrativas populares descobriu o illustre escri-

ptor três tvpos novellescos característicos, corresponden-
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tes á feição maravilhosa, moral ou anecdotica. Separou,

seguindo esta orientação, os contos de origem mythicay

das facécias, patnuilias e ditos que são evidentemente

anecdoticos, e dos exemplos em que predomina o intuito

moral. Aproximando os contos portuguezes dos seus para-

digmas das opulentissimas collecções estrangeiras, faz

Theophilo Braga realçar a importância d'estes materiaes

ethnographicos, por meio dos quaes a humanidade expri-

miu as suas concepções dos phenomenos cósmicos e mo-

raes.

No estudo sobre a NovellísUca jjopular occupa-se

eruditamente da origem, persistência e transmissão dos

contos populares, começando por recordar os primeiros

trabalhos de Jacob Grimm e seu irmão, )m 1812 e 1814,

e de Frederico Schmidt, que os seguiu immediatamente

em 1817.

Os problemas levantados pelo estudo da Novellistica

são reduzidos pelo sábio professor a três questões:

1.* Qual a origem dos Contos, communs a quasi

todos os povos?

2.* Qual a forma da sua transmissão de raça para

raça ou de civilisação para civil isação?

3.* Qual o gráo de persistência nas sociedades mo-

dernas?

«A estas diíferentes questões, diz Theophilo Braga,

tem-se respondido com mais ou menos intuição, mas

sem a segurança de um methodo scientifico. E certo que

os contos têm relações com mvthos primitivos, de que

são a ultima transformação; porém, esses mj^thos não

estão sufficientemente esclarecidos, d'onde resulta que a

I
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interpretação novellistica cada vez mais se confunde»,

(Pag. xviii). Os três problemas devem ser estudados si-

multaneamente, e com o auxilio da concepção de Au-

gusto Comte acerca da successão das pliases religiosas-

por que passou a humanidade, começando pelo fetichismo^

elevando-se ao polytheismo, e por fim ao monotheismo.

Esta evolução espiritual do concreto para o abstracta

permitte descobrir o nexo entre as creações ideaes e

subjectivas dos contos.

Nos Contos populares encontram-se vestígios de va-

rias civilisações ; ha uma verdadeira sobreposição de ele-

mentos accumulados, como na terra as camadas geológi-

cas. N'estas, descendo da época actual, para os terrenos das

épocas quaternária e terciária, acham-se documentos da

existência do homem primitivo; também nos Contos das

nações mais civilisadas se conservam ainda imaginosos

elementos do critério e da phantasia das tribus selva-

gens. Diz Theophilo Braga: «E frequente nos contos po-

pulares a anthropophagia; e os poderes mágicos de pe-

dras, de plantas e de animaes representam um estada

mental a que corresponde na religião o período fetichis-

ta. E este o verdadeiro ponto de partida para a investi-

gação da origem dos Contos; os mythos sideraes ou so-

lares correspondem já a um elevado estado mental em
que predominam as concepções polytheistas, em que as

forças da natureza se anthropomorphisam, e por isso os

Contos não podem ser exclusivamente interpretados por

um systema de concepções mais adiantadas do que mui-

tas das situações que encerram. Nos Contos ha o con-

flicto de seres malévolos, elemento preponderante na
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credulidade fetichista, e os poderes mágicos são ura.

caracteristico de cultos decahidos e de raças escravi-

sadas, que já se não encontram nas epopêas poljtheis-

tas». (Pag. xx).

A applicação do critério positivista ao estudo dos

Contos tradicionaes lança uma luz intensissima sobre os

problemas da Xovellistica. Theophilo Braga, no brilhante

prologo da sua collecção, prestou este grande serviço á

sciencia, deu-lhe o verdadeiro methodo de coordenação.

O eminente escriptor, armado com a lúcida concepção de

Augusto Comte, procura a solução dos três problemas

propostos pelo estudo dos Contos nas suas relações inti-

mas com os successivos gráos de civilisação e com as

migrações e encontros das diversas raças humanas, e

classifica scientificamente a Novellistica popular em con-

cepções fetichistas, polvtheistas e monotheistas. As pri-

meiras, peculiares aos povos selvagens e persistentes nas

civilisações kuschitas e mongolóides, correspondem ás fa-

bulas, apologos e anexins. As segundas, próprias das so-

ciedades rudimentares, apparecem desenvolvidas nas ci-

vilisações semíticas e áricas, e são os Contos e a Epopêa.

Emfim as ultimas, características das sociedades supe-

riores em que preponderam as ideias abstractas, dão

os casos, as novellas e lendas, os exemplos e as pará-

bolas.

O estudo da Novellistica popular, desenvolvido na

erudita introducção, a que nos temos referido, completa-

se cora as paginas da Litteratura dos Contos popular

res em rortugal, publicadas á frente do segundo volume,

e com o ensaio Sohix a Kovdlistica brasileira, que
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serve de prologo á collecção dos Contos 'populares do

Brazil, reunidos pelo dr. Sylvio Romero ^.

c) Costumes, crexças e tradições.— Como com-

plemento do grande trabalho de investigação ethnogra-

phica, cujos resultados vieram a lume no Cancioneiro e

Romanceiro geral portnguex e nos Contos tradicionaes

do Povo portugiiex, publicou Theopbilo Braga, em 1886,

mais um corpo de documentos humanos sob o titulo

de O Povo portuguex, nos seus costumes, crenças e trcb-

dições.

Ha n'esta obra uma somma incalculável de vestígios

de outras edades, que ficaram na alma popular, quer

com a significação perdida, quer com diíferente applica-

ção,— usos sem relação com os costumes e costumes

sem relação com as opiniões. As persistências consuetu-

dinárias, as recorrências ou regressões aos costumes atra-

1 O celebre folklorista Pitr-é, no Arehivio per le Tradizioni

jyopolari, vol. iv, pag. 307, falia iFeste livro expoudo o methodo

ethaograpliico com que foi coordenado: «La divisione come si vede,

è intieramente etnographica, qualcunque siano gli elementi estetici

delle singele narrazioni; e ad avviso dei Braga, giova á determinara

rintensità di ciascun elemento étnico, e facilita Tanalisi degli ele-

menti che constituiscono la sintesi affettiva d'ella nazionalità brasi-

liana. Lo studio dei prof. Braga si aggira su quesfultimo argo-

mento, e intende a dimostrare il grado e la condizione di superioritá

delltí razze selvagge dei Brasile tenendo presenti le loro relazioni

antropologiche con la grande razza tupi. La meschianza con questo

elemento indigeno diede alia nazionalità brasiliana popoli attivi, e in-

dividui dotati d'uu grande sentimento artístico ».
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zados por uma raça superior, e emrim as sobrevivencias

das impressões primitivas adaptadas ou transformadas

são os elementos colligidos e que interessam tanto ao

psjchologo, como ao sociologista.

ISTa introducção a esta parte das suas collecções

folkloricas, assenta Theopliilo Braga as bases da critica

ethnologica. A importância do estudo dos antecedentes

sociaes de um povo, conservados tradicionalmente, está

na determinação dos seus caracteres nacionaes, « por isso

que os costumes domésticos, as tradições, as formas da

actividade, tudo isso é um elemento indistincto d'onde

se vão destacando a Poesia, a Litteratura, a Arte, a In-

dustria, 6 a acção histórica de um povo na civilisação ».

(Pag. 4). E este o ponto de vista que preside á coorde-

nação dos materiaes ethnographicos contidos no Povo

po7'tiig7i,ez nos seus costumes, crenças e tradições.

Os phenomenos sociaes estudados pela ethnographia

classificam- se, segundo o eminente escriptor, em três ca-

Depois de publicados os Contos populares do Braxil, o dr.

Sylvio Eomero publicou um opúsculo intitulado Uma espertexa,

que mandou distribuir por todos os ethnologos da Europa, quei-

xando-se de Theopliilo Braga lhe ter posto um prologo e notas ao

seu livro contra sua vontade ! Em carta ao editor dos Contos, de 8

de abril de 1884, que possuímos, escrevia o dr. Sylvio Eomero;

« Ora, eu lhe mandei uns setenta ou setenta e tantos contos (antes

fossem contos de reis ! . . .) e ainda o amigo acha pouco ! ! Bote-lhe

ahi o Braga um pequeno prologo e um punhado de notas, e está

a cousa feita». Cumprindo amavelmente este desejo, Theopliilo

Braga tornou-se o alvo das mais desorientadas malsinações, a que se

conservou indiífercntc.
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tegorias: as persistências, as recorrências e as sohre-

vivencias.

As persistencins ou a tenacidade de conservação dos

modos de actividade ou costumes que já não condizem

com o estado moral, ou mesmo com as ideias dominan-

tes de uma época, explicam-se pelo estudo ph3^siologico

da nossa natureza, que mostra « por que motivo um certo

numero de actos são realisados sem estimulo funccional,

ou especificamente; e porque é que ao mesmo tempo uma
grande variedade de actos voluntários se tornam incon-

scientes ou automáticos, como condição indispensável da

maior perfectibilidade do seu desempenho». (Pag. 9).

O mesmo determinismo orgânico esclarece o pheno-

meno das recorrências ou regressões a costumes de ca-

racter inferior, explicando-o não como uma degradação da

espécie, mas simplesmente como «uma consequência do

contacto com qualquer ramo do mesmo tronco anthro-

pologico», (pag. 14) que ainda não chegou a idêntico

gráo de adiantamento.

Por ultimo o phenomeno ethnico das sohrcvivencias,

«pelo qual se explicam as creaçOes da arte e da littera-

tura», (pag. 20) deriva da lei da evolução que regula

manifestamente todos os phenomenos cósmicos, biológi-

cos e sociaes. Este principio geral da evolução, diz

Comte ^ citado por Theophilo Braga, « é plenamente con-

firmado pelo conjuncto da apreciação histórica, que desco-

bre sempre as raizes de cada mutação effectuada até in-

Sysítme de Politique iiositive, vul. i, pag. 106.
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dicar o mais grosseiro estado primitivo como o esboço

rudimentar de todos os aperfeiçoamentos ulteriores».

Theophilo Braga propõe o nome de DemoUca para

designar o conjuncto dos phenomenos relativos ao ho-

mem considerado nas manifestações do seu sêr— activi-

dade, sentimento e racionalidade — em substituição das

designações incompletas de DemoimjcUologia e de Folk-

lore; e divide-a em três partes: Ethnologia e Demo-

graphia, Demopsychologia e Hierologia, e Nacionalittera-

tura e Ethologia.

No Povo portuguex nos sem costumes, crenças e

tradições Theophilo Braga dá por base fundamental

de classificação aos phenomenos colligidos e estudados a

synthese positivista, «que toma necessariamente com a

realisação do progresso a forma activa, affectiva ou

especulativa», correspondendo ás três manifestações do ser

humano— a actividade, o sentimento e a racionalidade.

D'aqui resulta o agrupamento dos elementos frag-

mentários da tradição em três classes ou hvros intitu-

lados: Costumes e Vida domestica, onde se estabelece

a persistência histórica dos typos anthropologicos ;
Cren-

ças e Festas imhlicas, onde se avaha a importância

ethnica e histórica das superstições populares; e as Tra-

dições e Saber popular, onde se examinam as conce-

pções vagas do povo expressas sempre por tropos, «ou a

equivalência aproximada e comparativa da linguagem fi-

gurada». (Pag. 334, do vol. ii).

O primeiro livro abrange os rudimentos da actividade

espontânea, como os costumes da caça e da pesca e as

formas naturaes da guerra defensiva e das hostihdades
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nacionaes, locaes e individuaes ; as aggregações primiti-

va.s, as comidas e as industrias locaes e domesticas; os

ritos funerários, as cerimonias do casamento, os costu-

mes e symbolos jurídicos; a linguagem emocional, as

parlendas; os jogos infantis e populares, as modas, tra-

jos e formas cerimoniaes, as dansas e instrumentos mú-

sicos, etc.

O segundo livro é consagrado ás superstições e ás

festas do calendário popular, e contém a classificação

dos agouros, as superstições derivadas de uma religião

chtoniana ou da prostituição sagrada, as superstições

provenientes de um culto phalico ou lunar, as supersti-

ções sobreviventes de um polythcismo sideral ou solar,

as entidades magicas e malévolas, o pessoal magico po-

pular, os restos do calendário romano no catholicismo,

romarias, procissões e festejos religiosos.

O terceiro e ultimo livro encerra o estudo dos mo-

dismos, anexins e adivinhas nas suas relações, quer com

a concepção e expressão mythica primitiva, quer com a

litteratura portugueza; das cantigas, romances e come-

dias populares e dos contos, lendas, livros populares e

historia de Portugal na voz do povo.

Theophilo Braga termina este seu valioso e riquissi-

simo trabalho de investigação e estudo ethnographico ^

* O celebre folklorista Paul Sébillot, fallando d'este livro O
Povo portugiiex, na Revue des Tfaditions pojndaires (2^ année,

n.o 1, pag. 62), expoz minuciosamente a estructura da obra, e con-

clue : « Le cadre, ainsi qu'on le voit, est bien trace ; il est aussi biea
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referindo-se á actual decadência do povo portuguez. Diz

elle: «O povo está mudo e por isso não se lê no futuro;

pelo conhecimento do seu passado vê-se que tinha uma
forte individualidade ethnica, com que resistiu á incor-

poração dos Estados peninsulares, e fortificando-se pela

expansão colonial, assignalou-se na historia pela circum-

ducção do globo». (Vol. ii, pag. 517).

A vulgarisação dos trabalhos de Theophilo Braga so-

bre as tradições nacionaes e a poesia popular deve con-

tribuir efficazmente para levantar Portugal do desolador

marasmo em que caiu. As suas collecções ethuographi-

cas representam uma obra de alto merecimento scienti-

fico, mas são também uma acção de verdadeiro patrio-

tismo. Em uma edição definitiva formarão o vasto livro

intitulado A Pátria porUixjiiexa.

rempli; Mr. Braga a fouillé avec soin Tépoque raoyen-âge de son

pays, et il y a trouvé matière à de uombreux et três curieux rappro-

chements. Áprès avoir lu son livre, oii a une idée générale assez

nette de Fétat demologique, si Ton veut me permettre cette expres-

sion, des Portugais aux diverses époques de leur histoire, et surtout

à répoque actuelle : c est un document ethnographique et folklorique

iudispensable à tous ceux qui voudront s'occuper de travaux d'en-

semble sur le Folk-Lore. Bien que cette ouvrage soit três nourri

de documents, les recherclies y sont aisées à faire, et un índex dé-

taillé, mis à !a fin du second volume, permet au lecteur, en ren-

voyant à la page oii se trouvent les priucipales matières, de rctrou-

ver tout de suite le sujet dont il a besoin». E este intuito de systc-

matisação, iniciado nos estudos ethnograpbicos, e para o qual Sébil-

lot chama a attenção da critica europca, que accentua o valor d'este

livro

.
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2. A Historia da Litteratura poríugueza, e a Renascença

lltteraria no século XIX, em Portugal

No meio do espantoso desenvolvimento scientifico

que se deu na Europa com a dissolução do Romantismo

pela critica philosophica e pelos trabalhos históricos,

Portugal conservou-se completamente isolado, n'um de-

solador marasmo intellectual, alheio ao grande movimen-

to do século e absolutamente entregue ás pequeninas am-

bições da politica pessoal e dos interesses individuaes do

constitucionalismo. Já .todos os povos europeus haviam

saído da phase romântica e entrado n'uma ordem mais

elevada de estudos críticos, scientificos e philosophicos,

e ainda em Portugal esgotavam-se todas as intelligencias

n\ima litteratura artificiosa e convencional, sem origina-

lidade e sem ideal. A culpa d'este estado da mentahda-

de portugueza deve attribuir-se ao meio deprimente e es-

tiolador do regimen constitucional, que absorvia e annul-

lava todos os espirites um tanto superiores que se reve-

lavam nas lettras ou na arte, o á falta de uma orientação

séria que dirigisse a auctoridade moral das maiores ca-

pacidades da época. Assim apossou-se da direcção intel-

lectual da nossa sociedade uma theocracia litteraria of-

ficial sem consciência da evolução histórica e sem a ver-

dadeira comprehensão da arte, que se impoz á admira-

ção das turbas por um phraseado ôcco e banal, em que

se occultava a falta de ideias e de conhecimentos scien-

tificos com uma rhetorica palavrosa e com um estylo af-

fectado ou archaico. Foi como um protesto contra o
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domínio da banalidade na litteratura que se levantou

a Eschola de Coimbra com as esplendidas poesias das

Odes Modernas e Visão dos Tempos, começando por

esta forma no campo da arte a renovação mental da so-

ciedade portugueza. Anthero de Quental e Theophilo

Braga, proclamando a revolução contra o atrophiamenta

artístico e litterario, iniciaram entre nós a dissolução do

Eomantismo, já muito avançada nos outros paizes da

Europa; e este movimento estendeu-se bem depressa

da poesia á litteratura em geral, á critica e á historia^

provocando o desenvolvimento scientiíico e philosophico

que se nota cada vez mais intenso desde alguns annos ^.

De todos os obreiros doesta transformação mental, um.

dos mais incansáveis e porventura o que mais tem con-

tribuido para o levantamento da actual geração é Theo-

philo Braga, que, sendo um dos fundadores da poesia

1 Descrevendo o movimento de reacção critica contra o Ultra-

Komantismo, personificada na eschola de Coimbra, Alexandre da Con-

ceição accentua principalmente a necessidade do trabalho de reno-

vação: «O velho ideal romântico, estava morto nas consciências, mas

qual era o ideal da nova eschola ? Theophilo Braga, com a sua espan-

tosa e inquieta actividade intellectual, impregnado de metaphjsica

allemã, lançava o seu espirito como um feixe de raios em todas as

direcções, e dejois de nos dar em alguns excellentes poemas uns

formosos quadros da vida grega homérica e clássica, entregava-se

com verdadeiro impeto aos estudos da nossa historia litteraria &

dava-nos n'este ramo uma admirável collccção de livros, cheios de

talento, de erudição e de documentos esquecidos ou ignorados, ape-

sar dos defeitos da febre de pi-oducção que consomme este trabalha-

dor extraordinário». {Carteira de tmi Positivista).
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moderna, foi também um dos que primeiro empregou

em Portugal os novos processos críticos e sociológicos,

na sua importante Historia da Litteratura j^oiitiguexa,

obra vastíssima da qual já estão publicados uns vinte vo-

lumes, faltando apenas dois ou três para ficar completa,

isto é, para abranger todos os períodos da nossa historia

litteraria. ISTo espaço de vinte e dois annos tem Theopliilo

Braga erguido este monumento á litteratura portugueza

;

escusado será dizer que em muitos d'estes volumes, prin-

cipalmente nos que primeiro vieram á luz da publicida-

de, ha grandes lacunas e errados pontos de vista, que o

distincto professor tem procurado corrigir e emendar,

quando se ofíerece occasião, nos volumes que se lhes tem

seguido ; n'uma segunda edição geral a Historia da Lit-

teratura portuguexa receberá a unidade de concepção e

de execução, impossivel de se dar n'uma obra doesta

grandeza e d'esta importância, publicada por volumes no

largo espaço de vinte e dois annos e quando todos os do-

cumentos estavam ainda por colligir e muitos eram intei-

ramente ignorados. Emquanto se não reahsa a segunda

edição, encontra-se a ideia geral d'essa obra, o pensa-

mento que liga entre si aquelles volumes, na Theoria da

Historia da Litteratura portuçivexa, que é na realidade

a sjaithese dos innumeros estudos e trabalhos do dr.

Theophilo Braga sobre a nossa litteratura desde o século

xu até ao presente. Na primeira edição d'estG livro, es-

cripto como dissertação para o concurso da 3.* cadeira

do Curso superior de Lettras, o distincto escriptor de-

monsta a seguinte these: «Na lucta entre as tradições

latinas e o génio das Litteraturas da Edade-média, a
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Litteratura portugueza foi a que mais sacrificou o cara-

cter nacional ao classicismo e a que mais perdeu da sua

originalidade» ^. Xa 3.* edição a these é a mesma, mas

o ponto de vista é mais lato, os processos são mais mo-

dernos e os elementos sobre que se funda são mais ex-

tensos e numerosos, porque o espirito do auctor recebeu

a orientação solida da Philosophia positiva e augmen-

tou os seus conhecimentos com a descoberta de novos

factos e com o estudo cuidadoso de novos documentos,

alguns dos quaes importantíssimos para a historia da

nossa litteratura, como o Cancioneiro da Vaticana, o de

Collocci-Brancuti, etc. Por isso diz Theophilo Braga que

« a Theoria da Historia da Litteratura portuguexa foi

pensada de novo e reescripta, como ensaio do processo a

que vamos submettendo a obra capital de que é remate ».

(Pag. VII, da nova ed.).

A litteratura, segundo o erudito professor, é objecto

de uma sciencia concreta, sujeita ás leis geraes da so-

ciologia, como todas as outras sciencias sociaes descripti-

vas; deve portanto ser considerada como um producto

fatal do meio, ou como um documento comprovativo do

desenvolvimento intellectual de um povo durante a sua

vida histórica ou durante um certo e determinado perío-

do. O estudo scientifico da litteratura consiste em consi-

derar e estabelecer a relação entre as concepções indivi-

duaes e a tradição, a raça e a nacionalidade, ou entre os

phenomenos d^^namicos e os phenomenos estáticos da

1 Cb. cit., pag. 5; edição de 1872.
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mentalidade humana. Deve-se, pois, conhecer em primei-

ro logar os phenomenos estáticos das raças, das tradi-

ções 6 das nacionalidades, para se poder comprehender

€ avaliar a obra de arte individual. Assim « a verdadeira

Historia da Litteratura portugueza consiste em descobrir

pelas realisações que ella nos apresenta, a vitalidade da

raça, a consciência da nacionalidade, e até que ponto

estas duas forças naturaes estiveram em harmonia ou

antinomia com a civilisação ». (Pag. 3). E isto o que

Theophilo Braga tem procurado nos seus vastos estudos

sobre a litteratura portugueza e que tão lucidamente

resume no volume de que vimos fallando n"estas pa-

ginas ^.
^

^ Sobre a originalidade d'estes trabalhos, escrevia Anthero de

Quental, nas Considerações sobre a Philosophia da Historia liíie-

raria fpag. 11): «Na historia litteraria, os primeiros passos n'este

caminho foram dados corajosamente por ura trabalhador dotado de

energia e perseverança singulares, o snr. Theophilo Braga. Podem

disputar-lhe qualquer outra espécie de gloria, menos esta, já não

pequena, de iniciador. A consideração do que ha de viril e quasi he-

róico na attitude dos exploradores, faz-nos vêr na sua obra mais

ainda o valor de uma acção pessoal de que o das conclusões scienti-

ficas, e dá-lhe um merecimento independente das muitas imperfei-

ções e lacunas, que seria pueril pretender dissimular».

E fallando dos processos criticos empregados na Historia da

Litteratura portugueza, accrescenta: «N'estes, que constituem a

parte mais séria e fecunda da sua obra, encontramos os processos

da sciencia, como os têm comprehendido os mestres d'este século,

appUcados geralmente com discernimento, com uma grave despreoc-

cupação de tudo o que não é a lógica e a verdade, e dando resul-

tados positivos, muitos dos quaes se devem julgar definitivos. Dis-
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Começando por estudar os elementos constitutivos

da raça « que tem hoje a importância de um determinis-

mo histórico », aprese nta-nos o mosarabe como a regres-

são ao primitivo elemento turaniano do antigo ibero,

pelo cruzamento d'este com o tjpo mauresco, produzido

pela fusão dos sangues berber e árabe; a este elemento

juntava-se o godo lite, caído da antiga condição de ho-

mem livre na de colono ; assim o mosarabe comprehende

como typos sociaes : o aklius ou trabalhador dos cam-

pos; o mesteiral ou official mechanico; o burgiiex ou ha-

bitante das cidades ; o servo que se empregava nos ser-

viços domésticos; o cavalleiro villão ou antigo homem
livre, agora com deveres determinados; e o clérigo^

adscripto á egreja como o aldiíis era adscripto á terra. O

tingtiera-se por estas qualidades, entre os volumes da sua grande

historia da litteratura portugueza já publicados, os estudos sobre

Sá de Miranda e a sua Eschola, sobre os Poetas Palacianos do sé-

culo XV, e sobre o Theatro portuguez nos séculos xvii e xviii. Ha
novidade e ao mesmo tempo segurança em muitas partes d'aquelles

estudos, entrevêem-se as revoluções litterarias, no que ellas têm de

mais intimo, isto é, nas suas relações cora os costumes e as opiniões

que se transformam ; assiste-se ao nascimento e á decadência das

escholas; vêem-se as razões do progresso de certos géneros, do esta-

cionamento ou esterilidade de certos outros. Ha ali verdadeiras des-

cobertas biographicas e chronologicas, e mais de uma approxima-

ção feliz que lança uma luz nova sobre os assumptos».

E relacionando a Historia da Litteratura com os estudos da

Poesia popular, conclue : « Por este sentimento pôde com muito tacto

discriminar a parte da imitação e de convencional nas obras da

poesia culta, embora a meu vêr concluísse mal do facto dessa imi-

tação. Por elle pôde caracterisar certas physiognomias originaes, até
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mosarahe dintingue-se como imitador do Árabe e pela

feição e caracter especial que imprime a todas as suas

manifestações; em religião, liumanisa Jesus, emprega a

lingua vulgar nos ofíicios religiosos, elege os bispos, des-

conhece o celibato ecclesiastico e outros usos e fórmulas

do catholicismo ; no direito, reconhece a independência

individual na forma escripta dos Foraes e na adopção

de symbolos jurídicos da tradição germânica; na arte,

cria uma originalidade architectonica pela modificação

do estylo bysantino e vivifica as tradições poéticas nas

Ararias e Serranilhas ; por ultimo, na politica, fortalece-

se pela união em irmandades e na fixação por escripto

das suas garantias e direitos. Observa-se em todas as

manifestações do génio mosarahe a imitação apenas ex-

aqui raal comprehendidas, Gil Vicente, por exemplo. Em tudo isto a

sua critica é excellente».

Escrevendo na Bibliographia critica {^3.g. 129 a 215) sobre a

Historia da Litteratura portuguexa, o snr. Adolpho Coelho chega

ás mesmas conclusões formuladas por Anthero de Quental : « a maior

parte das paginas d'esses livros são provas inabaláveis da perseve-

rança do auctor no trabalho, da sua larga erudição e fina penetra/-

ção. O auctor manifesta n'el]es os dotes necessários a um bom histo-

riador litterario. Busca sempre os pontos de vista elevados, trata de

examinar os phenomenos litterarios sob o ponto de vista genético,

comparativo, histórico e physiologico, isto é, trata as questões no

mais largo campo a que a sciencia do nosso tempo as levou, campo

inteiramente desconhecido até elle em Portugal, onde os que escre-

viam sobre litteratura estavam ainda abaixo de Marmontel e La-

harpe.

« Póde-se dizer que o estudo da historia da nossa litteratura foi

elle quem o fundou entre nós ».
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tcrior dos costumes e nomes árabes, e sob estas formas-

a livre expansão da raça em todo o seu vigor e força

creadora.

Com estes elementos constituiu-se a nacionalidade

portugueza, cuja formação «é um facto resultante d'esse

movimento de unificação e de desmemhração, que con-

stitue a trama histórica dos Estados peninsulares », (pag.

16) e que se acha admiravelmente estudado no magni-

fico livro de Pi \ Margall As Nacioncdidadcs. A situa-

ção de Portugal no extremo da península, entre o conti-

nente europeu e o mar, explica a persistência da sua in-

dependência e o seu desenvolvimento, atrophiado em
grande parte pelo domínio catholico monarchico, que des-

tíou do seu curso natural o génio popular da multidão,

impondo-lhe a religião catholica, o direito romano, a

admiração clássica latina e o centralismo cesarista. Esta

lucta, entre o realismo e o clericalismo de uma parte e

a tradição e a liberdade de outra, reflecte-se em todos

os documentos da nossa historia litteraria. É portanto a

comprovação moral e intellectual das transformações so-

ciaes por que tem passado a nacionalidade portugueza.

Pelo estudo immediato das obras litterarias vê-se

que quanto mais o escriptor se afasta do povo, tanto

menos é o seu mérito real, pois que a base de toda* a

litteratura é a tradição ^, do mesmo modo que no orga-

* O sábio professor da Universidade central de Madrid, D. José

Carracido, em um estudo acerca de Theopliilo Braga, publicado no

Imparcial (1 de fevereiro de 1890), estabelece assim a relaçiío dos
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nismo social quanto menores são as relações entre o go-

verno e as massas populares, tanto maior é a decadên-

cia da nação, porque a origem de todos os poderes é a

soberania nacional. Theophilo Braga na sua Theoria da

Historia da Litteratura portugueza prova-nos esta ver-

dade, considerando successivamente as três formas litte-

rarias em que se dividem todas as litteraturas antigas

e modernas: Epopêa, Lijrismo e Drama. «Estas formas

ti'abaIbos sobre as ti'adições populares portugnczas e a Historia da

Litteratura nacional : « Como o geólogo que estuda nos fundos abysraos

do planeta os mais rudimentares esboços da vida orgânica, e d'elles

parte para seguir o seu desenvolvimento progressivo até attingir as

formas mais complexas, o investigador do génio da nacionalidade

portugueza esquadrinhou as massas populares para surprehender nos-

seus estribilhos e canções as primordiaes formas litterarias, explo-

rou minuciosamente o archipelago dos Açores para colleccionar o sea

Eomanceiro e escolheu d'entre elle as formas litterarias sobreviventes

ii"esta colónia portugueza, que já pereceram na metrópole; o por fim,

percorreu todas as phases da litteratura culta, dissecando n'ella as

influencias estranhas que contribuiram para a modelar, e as cir-

cumstancias históricas que determinaram a sua grandeza e deca-

dência.

& Cancioneiros, romanceiros, antologias, edições criticas dos prin-

cipaes poetas portuguezes, que constituem a base que pelo próprio tra-

balho de investigação Theophilo Braga accrescentou para cimentar

solidamente a sua grandiosa Historia da Litteratura portugueTM,

desenvolvida em numerosos volumes, que se á primeira vista parecem

um conjuncto insystematico, estudados detidamente n'elles se co-

nhece a connexão orgânica que os inspira e o immenso amor pátrio

que palpita em todas as suas paginas, ora eruditas, ora eloquentes».

(A traducção d'este estudo foi publicada na Actualidade, n.° 31, do-

XVII anuo).
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litterarias, segundo diz Theophilo Braga, têm uma ori-

gem commum, n'esse poder mental de personificar em
mijthos, e de exprimir o sentimento pela imagem, se-

gundo a intuição das analogias». (Pag. 30). Da degene-

ração popular dos mythos nasceram as Epopêas anti-

gas; a expressão do sentimento pela analogia das ima-

gens deu origem ao Lijrismo; emfim o Drama sabiu da

transformação de certas tradições ritualistas.

Na nossa tradição popular existem vastíssimos ele-

mentos para a formação de uma epopêa cyclica nacio-

nal, que nunca se chegou a elaborar; ficaram sob a for-

ma oral de pequenos cantos até ao principio d'este sé-

culo, quando foram estudados e colligidos em Eoman-
ceiro pela primeira vez. N'estes cantos, a que os erudi-

tos chamaram romances, encontram-se elementos de di-

versas proveniências, sobrepostos, na opinião de Theophilo

Braga, «um fundo ethnico tradicional anterior ao des-

envolvimento da raça árica na Europa, que é preciso in-

vestigar procurando restabelecel-o pelo processo compa-

rativo com a civilisação protohistorica do Peru, sem com-

tudo pretendermos reduzir os resultados a uma unidade

ethnica turaniana». (Pag. 35). Esta ideia apresentada

pela primeira vez no Parnaso portugue^^ moderno é

sustentada aqui com argumentos novos, e a sua revives-

cência explicada pelo contacto com o elemento mauresco

da civilisação árabe. Ao elemento ibero fundamental jun-

ta-se o elemento germânico com os seus symbolos, su-

perstições e costumes populares. No século xv passou o

desenvolvimento dos cantos heróicos peninsulares, abafa-

dos pela erudição latina e pela extincção das liberdades
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locaes; mas os romances populares continuaram a ser

repetidos na tradição oral até nossos dias. Muitas das
epopêas m.edievaes, que foram conhecidas em toda a Eu-
ropa, também chegaram a Portugal e andam na tradição
do nosso povo, como os Gestas francezes e os poemas
gallo-bretões da Tavola Redonda. No século xiv come-
çou a dar-se a degeneração das canções de Gesta, que
no século sv receberam entre nós a forma de prosa nas
Novellas de Cavalleria, sendo a primeira que soffreu esta
transformação a de Amadas et Ydome, d'onde saiu
a novella do Amadis de Gaida. A erudição da Renas-
cença provocou a decadência da phase novellesca na
actividade rhetorica e banal do grande cyclo dos Palmei-
rins, e depois de esquecido o ideal cavalheiresco, a que-
da no convencionalismo allegorico e pastoral, que os je-

suitas souberam aproveitar para interesse da Companhia.
IsQ século xvn as Xovellas de Cavalleria foram abre-

viadas pelos hvreiros e caíram nas mãos do povo, como
a Historia de Carlos Magno, o Roberto do Diabo, etc.

O conto da Edade-média soffreu uma abreviação natural

6 conservou-se na tradição ; ou completamente obliterado
só deixou na memoria popular uns resíduos de que se
fizeram anexins. Assim, como diz Theophilo Braga, «

a

creação litteraria desenvolvida por um trabalho indivi-

dual sobre elementos da tradição, á medida que esquece
a sua relação com o meio social, degenera e extingue-se,
e aquella que se retempera no gosto popular abrevia-se
até perder-se outra vez no automatismo espontâneo da
transmissão oral». (Pag. 84).

O Lyrismo entre nós começou por imitar a poesia
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provençal em rasão da persistência ethnica commum aos

diversos pontos da Europa onde primeiro se manifestou

ou propagou o movimento poético trobadoresco. Esta

persistência das mesmas formas poéticas na Provença^

Itália, Galliza e Portugal é approximada por Theophilo

Braga dos cantos accadicos, estudados nos últimos tem-

pos. E a este fundo commum tradicional que elle attri-

bue com bastante rasão a rápida propagação da poesia

provençal no meio dia da Europa ^. As Cruzadas foram

o agente accidental d'esta diffusão poética, não só no

occidente mas ainda ao norte, na Inglaterra e AUema-

nha. Em Portugal foi introduzido o lyrismo trobadores-

co ainda antes da separação da Galliza, mas só teve o

seu completo desenvolvimento depois do regresso dos

emigrados portuguezes que acompanharam em França

D. Afifonso III desde 1238 até 1246. Na corte d'este

monarcha teve um grande incremento a poesia proven-

çal, cujo subjectivismo tocou o exagero, nas poesias de

seu filho D. Diniz ^

^ «Lo cierto es que hay en los Oratides Cancioneiros galaico-

portugueses, cuyo descobrimiento y estúdio ha sido tino de los mas
gloriosos triumphos de la erudicioii moderna, algo y aun mucho

que no es provenzal, ni cortesano, sino popular é indígena; algo que

nos interesa meramente como arqueológico, sino que como verdadera

poesia nos commueve y llega ai alma. Tal sucede, por ejemplo, con

las que pudiéramos titular barcarolas, con las que pudiéramos ape-

llidar cantos de romeria, con las llamadas Cancioncs de amigo, y
con otras delicadas y suavisiraas inspiraciones, primeira manifesta-

cion genuína dei lirismo peninsular; etc. » (Menendez Pelayo, Anto-

logia de Poetas lyricos castcUauus, t. i, pag. lxxxv).

2 O Marquez de Valmar, na monumental edição das Cantigas
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ISTo século XV fez-se sentir em Portugal a influencia

da poesia hespanhola, que tivera um grande desenvolvi-

mento até se ostentar deslumbrante em João de Mena.

Entre nós chegou-se então a preferir a lingua castelhana

para ser empregada na poesia. A influencia de João de

Mena veiu oppôr-se a influencia da poesia italiana e a

esplendida transformação da Renascença, no século xvi

;

contra esta innovação reagiram alguns poetas, mas prin-

ãe Santa Maria, do rei Aífonso o Sábio, servindo-se dos trabalhos

feitos sobre a eschola provençal portugueza, diz: «En estes pormenores»

seguimos á Theophilo Braga, que con más acierto que otro alguno

ha descrito y analizado el Cancioneiro da Ajuda». (Ed. da Àcad.

de Hist , tomo i, pag. 9, nota 2). Referindo-se ao estudo de restau-

ração litteraria do texto da edição diplomática do Cancioneiro da

Bibliotheca do Vaticano publicado por Monaci, diz: «Pêro no me-

nos senalado y provechoso triunfo de la perseveranza, de la erudi-

cion y de la perspicácia histórica y filológica ha alcanzado el profes-

sor de literatura portuguesa Theophilo Braga con su edicion critica

dei Cancioneiro portuguex, da Vaticana.

«La edicion de Monaci era ,rigorosamente diplomática, casi uq

fac-símile, con todos los yerros materiales, linguisticos, métricos y
ortográficos dei copista italiano dei siglo xvi. Para obviar á estos

graves defectos y facilitar la coraprension dei texto, Monaci arrostró,

con el arrojo y la constância dei benedictino, la árdua tarea de for-

mar una reseíla de las equivocaciones y errores systeraaticos dei

Códice, y uu indice de las rectifica ciones indispensables para la in-

teligência de aquel primitivo lenguaje. Así y todo, era harto emba-

razosa y desabrida la lectura dei Cancionero. Paitaba todavia un

trabajo fundamental para su cabal inteligência: una restauracion

cientifica dei idioma arcaico, una restitucion crítica dei texto autên-

tico, viciado y corrompido.

« Este trabajo, penoso y altamente meritório, ha sido llevado á
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cipalmente pela forma; a lucta que se travou no campo

litterario foi de metro e não de ideal; uns preferiam o

verso octosjllabo, da velha arte nacional, outros adopta-

vam o endecasyllabo, importado da Itália por Sá de

Miranda. Entre aquelles, os poetas allegoricos, fascina-

dos pelos idjdlios de Theocrito, levantaram-se a grande

altura, porque inconscientemente approximaram-se da

tradiçiio. Bernardim Ribeiro e Christovão Falcão são dos

cabo de la nianera ruas gallarda y esmerada por el ilustre escritor

português. Merced á su saber y á sus desvelos, ya puedeu leerse cla-

ramente, siii fatigas de interprctacion, los mil doscientos cinco can-

tares que componen este monumento fdologico, histórico y tradicio-

nal de las literaturas portuguesa y gallega de los siglos xiir y xiv » i.

E referindo-se ao processo critico de Theophilo Braga, escreve o

Marquez de Valmar : « Acaso le lleva demasiado lójos en las conje-

turas y hipótesis que forma, su viva y escrutadora imaginacion
;
pêro

como quiera que soa, sus raciocinios y los datos eruditos, fundadas

analogias y reciprocas conexiones en que les apoya, denotan un espi-

rito analizador y perspicaz, que sabe derramar verdadera luz crítica

en esta dificultosa matéria » ^.

Sobre as conclusões acerca do elemento tradicional-popular

nos Cancioneiros troljadorescos portuguezes, escreve o Marquez de

Yalmar : «Aiíadieudo á esta induencia francesa la que ejercian los

trovadores de Aquitania con sus fervorosas exbortaciones para llevar

gente á las cruzadas, y con sus frecueutes rornerias á Santiago, fa-

cilmente se comprende que se formase en Galicia un centro de uni-

ficacion poética, como le llama Theophilo Braga, y una escuela de

lirismo nacional, en idioma galaico-portugués ; en la cual, á vueltas

dei elemento étnico, siempre muy poderoso, se reflejau las influen-

cias francesa y provenzal. Esta escuela pasó á Leon y á Castilla,

1 Cantigas de Santa Maria, tom. i, pag. 13.

2 Ibid., pag. 14; 30; Ui, nuta 1.
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primeiros poetas d'este género. Entre os da eschola ita-

liana, conhecidos pelo nome de Quinhentistas, sobresaíu

além de Sá de Miranda, o immortal Luiz de Camões

que tão bem soube aproveitar os elementos tradicionaes

na sua sublime epopêa nacional, e mesmo nas suas lyri-

cas. E isto que dá a verdadeira superioridade ao auctor

dos Lusíadas. Camões fundou eschola, mas os seus di-

scípulos hmitaram-se a imitai- o de longe sem irem re-

resplandeció en la corte de Alfonso x, y cundió de tal manera, que

hasta el pueblo coiiiprendia aquel dialecto septentrional que tau ma-

ravillosameute se adaptaba ai canto. Todo aparece ahora claro á

nuestros ojos porque lo vemos demostrado en los importantes Can-

cioneros de la Biblioteca Vaticana y de Angelo Colocci. Antes de

su descobrimiento, los historiadores críticos perdian el tino ai que-

rer explicar la razon que hubo de mover á Alfonso el Sábio (como á

otros trovadores castellanos) á preferir la lengua galaico-portuguesa

para unos cantos populares destinados á las iglesias de Castilla.

« Ahora habrian podido comprender Sanchez, Ticknor y el mis-

mo Sarmiefito, lo que antes no,acertaban á explicarse, a saber: la

exactitud de aquellas tan comentadas palabras de la famosa Carta

dei Marques de Santillana ai Coudestable de Portugal : « Non es de

dubdar, que en los reynos de Galileia é Portugal el exerçiçio destas

sçieuçias (la métrica) mas que en ningunas otras regiones é provín-

cias de Espana se acostumbró ; en tanto grado, que no ha mucho

tiempo qualesquier deçidores é trovadores destas partes, agora fue-

sen castellanos, andahices ó de la Extremadura, todas sus obras

componian en lengua gallega ó portuguesa » i.

Foi Theophilo Braga quem primeiro estudou este centro de uni-

ficação jjoetica, e determinou as formas tradicionaes do lyrismo ga-

laico-portuguez, ás quaes allude Meuendez Pelayo.

í Cantigas de Santa Maria, tom. i, pag. 173.
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temperar a inspiração ás fontes populares da tradição ; e

a poesia caiu no Culteranismo, na affectação e no ar-

tificio que no século xvii atrophiaram todos os espiritos,

ainda os mais intelligentes. O excesso da erudição clás-

sica e a perniciosa educação jesuitica contribuiram muito

para esta decadência. Foi a época das Academias litte-

rarias, fundadas sem nenhum intuito superior, e apenas

por imitação inconsciente do que succedia nos mais pai-

zes europeus. Entretanto afastam-se da banalidade domi-

nante Francisco Rodrigues Lobo e D. Francisco Manuel

de Mello, porque não desconheceram a tradição po-

pular.

Ko século xviii desceu a litteratura á ultima degra-

dação; a poesia era empregada na bajulação mais torpe

6 indigna; o poeta pedia esmola em verso. A satyra foi

a única forma poética superior, n'esta época do Cesaris-

mo, 6 pela qual brilharam Tolentino e Diniz. Bocage

conservou-se em communicação com o povo e por isso é

o único lembrado, mas a sua intelligencia estiolou-se no

meio estéril e fátuo.

Para se sair d'este estado litterario foi preciso que

viesse a emigração e que as maiores aptidões fossem ao

estrangeiro orientar-se no sentido da nova corrente de

ideias que produziu uma revolução em todas as littera-

turas; referimo-nos ao Romantismo, que Almeida Gar-

rett e Alexandre Herculano implantaram em Portugal

depois de regressarem da emigração. As tradições nacio-

naes rehabihtarara-se e renovaram a nossa litteratura;

Garrett inspirou-se da alma popular ; mas como este mo-

vimento foi insciente e só intuitivo, a litteratura per-
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deu-se no convencionalismo artificioso da imitação irra-

cional, até que a eschola de Coimbra lhe veiu dar um
novo impulso e que a Philosophia positiva a revivificou.

O theatro teve uma origem popular, que Theophilo

Brasfa encontrou no Arremedilho e nas dansas mouris-

cas ou bailho vilão da Edade-média. Gil Vicente, no sé-

culo XVI, levou para os serões do paço os costumes do

povo, escrevendo os Autos, com os quaes lançou as pri-

meiras bases do theatro portuguez. «O grande artista,

diz o auctor do livro que vimos analysando, teve uma

ideia superior nos seus Autos, e isto os faz dignos de

estudo, além de serem a forma evolutiva do theatro na-

cional; o lavrante da rainha luctava pela independência

da sociedade civil contra o fanatismo religioso e contra

o parasitismo aristocrático que vivia de capitanias, alcai-

darias e commendas» (pag. 163). Gil Vicente teve se-

guidores n'esta sua obra, como Chiado, António Prestes

e Camões. Sá de Miranda e António Ferreira tentam in-

troduzir a comedia e a tragedia clássica, mas não achara

continuadores. Os Páreos levavam á scena de preferen-

cia os Autos que estavam no gosto da multidão ; os je-

suítas, porém, combatiam estas representações e contra-

punham-lhe as suas longas e insipidas tragicomedias.

Assim esterilisou-se o theatro nacional, e nas aldeias o

povo conserva só a tradição das peças de Balthasar Dias

e Affonso Alvares. Almeida Garrett procurou dar nova

vida ao theatro portuguez e para isso escreveu alguns

dramas primorosos, tendo a vaga comprehensão do va-

lor das tradições populares que soube utilisar admira-

velmente. Como na poesia, Garrett não teve continuadores
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no drama. O theatro caiu na exaggeração ultra-roman-

tica, na imitação absurda e insensata das peças estran-

geiras e na traducção mercantil de dramas de fancaria.

Ao terminar o seu profundo trabalho diz Theophilo

Braga: «A sciencia estudando o grupo das linguas novo-

latinas, e comparando a evolução das litteraturas româ-

nicas ou do meio dia da Europa, concluiu pela unidade

ethnica e moral dos estados do Occidente; emquanto a

democracia não funda em bases jurídicas de federação

esta solidariedade histórica da França, Itália, Hespanha

e Portugal, é preciso que a conclusão scientifica se ge-

nerahse na forma de um sentimento». (Pag. 180). Deve

ser este, actualmente, o fim de todas as manifestações

litterarias e artísticas ^.

O livro que acabamos de analysar rapidamente ter-

^ Esta solidariedade da Civilisação oceidental revelada Da»

Litteraturas foi notada pelos críticos hespanhoes, francezes e italia-

nos na analyse da Historia da Litteratura portuguex^. Escreve

D. José Carracido: «Dado o caracter eminentemente nacional da

obra d'este escriptor, é de siippôr que n'ella se manifeste certa hos-

tilidade á Hespanha para se desligar de todos os liames e exibir li-

vremente a própria e una personalidade do organismo que se apre-

senta com caracteres bastantes para constituir uma espécie social

independente ; mas não 6 assim, porque a recta consciência do pro-

fundo e austero investigador supplanta o apaixonado sentimento do

patriota, confirmando mais uma vez que nenhum culto pôde compe-

tir com o das ideias, nem aspiração alguma comparar-se com a de

alcançar a verdade pelo interesse scientifico, para que os intuitos

generosos impulsem a consciência encaminbando-a para a justiça,

desprezadora de mesquinhos egoismos.

«Se é certo que o infatigável reivindicador das glorias littera-
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mina com um Appendice em que Theophilo Braga tra-

ta Da tradição poética provençal na Litteratiira por-

tugiiexa, baseando-se em documentos adquiridos ultima-

mente peJa sciencia ^

Passemos agora a considerar, n'um rápido golpe de

vista, a vasta collecção de volumes subordinados ao ti-

tulo geral de Historia da Litteratura portuguexa, e

particularmente a Historia do Romantismo em Portugal.

rias de Portugal nos contesta algumas vezes o direito de prioridade

de algumas obras, nunca nos abandona, truncando a communidade

de origens e interrompendo as mutuas connexões, etc.

»

No mesmo espirito escrevia Léo Quesnel: «Nada mais interes-

sante do que seguir os desenvolvimentos pliilosophicos com quo

Theophilo Braga acompanha em cada pagina, o desenvolvimento na-

tural da historia.

« Nada mais agradável para um francez do que vêr a parte que

nos cabe n'esta evolução litteraria. — A Academia de Lisboa poderia

também pôr a concurso : Da influencia dau Litteratura francexa

sobre a Litteratura portuguexa'. O livro do snr. Theophilo Braga

forneceria ao concorrente a matéria». {Revue littéraire et politi-

que).

Morselli, na Fevista dí Filosofia scientifica, também accentua

a mesma ideia : « Notevoiissima è sempre stata Tinfluenza delia civil-

tà italiana suUa portoghese, percho, se fino ai secolo xiv i prirai

poeti e prosatori dei Portogallo mostrarnno vincolo troppo stretti

coUe rozze e primitive manifestazioni letterarie dei génio francese, il

secolo XV invece segna il principio d'una influenza generale dei pen-

eiero italiano che si é mentenuto dali' umanismo dei Eisorgimento

fino airArcádia dei settecento>.

1 Dando conta d'este livro na Revue critique d' Histoire et de

Littérature (n.° 47, 1872) escreve Mr. Gaston Paris: «Tensemble
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Uma litteratura é o aggregado de todas as obras

que exprimem o caracter, os sentimentos e o estado da

mentalidade de um povo, de uma nação ; por isso, uma
litteratura é o producto intellectual e collectivo de um
grupo humano, sujeito como qualquer outro producto so-

ciológico a modificações e a transformações regidas por

leis certas e fataes, cujo estudo e conhecimento é do do-

minio da Sociologia. As condições e os elementos de uma
litteratura são muito variados ; os principaes são

:

de la theorie de Mr. Braga nous parait juste: il explique bien pour

quoi la nationalité portugaise s'est détachée sur la cote occidentale

de la Péninsule, quelles ont été les causes de la splendeur raomen-

tanée, quelles sont celles de son déclin (cette dernière partie, pour

des raisons qu'oa peut comprendre, est indiquée plutòt que traitée)

;

il traite Ia Littérature comme une simple forme de la vie uationale, ce

qui donne à tous ses jugements une base solide, bien que parfois ua

pau étroite. — Si les vues d'eusemble tiennent la plus large place

dans ce petit livre, elles n'en exchient pas les faits intéressants et

nombreux ».

Sobre este livro escrevia Adolpho Coelho : « A Theoria é a meu

vêr o trabalho histórico mais profundo que tem sido escripto em
portuguez. Só se podia chegar a traçar um quadro de traços tão fir-

mes e accentuados dirigido por um verdadeiro espirito philosophico,

á altura das grandes questões históricas e com um conhecimento

perfeito do objecto especial. Com um espirito brilhante apenas, pro-

duzir-se-hia só rhetorica e aperçus superficiaes com apparencia de

mais ou menos profundeza; só cora o segundo chegar-se-hia apenas

á erudição com a apparencia de um estofo mais ou menos mal urdi-

do. Salvo alguma parte particular e insignificante, a Theoria ha de

ficar na sciencia, e a these que desenvolve, adquirida como um facto

demonstrado, evidente». (J. projiosíto da Historia da Litteratura

portuguexa, carta ao auctor, pag. õ).
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1° O caracter etlinico e geral do povo a que perten-

ce, isto é, o caracter particular e o génio peculiar da raça,

mais ou menos modificado pelos diversos elementos que

entram na sua composição e pelas condições geológicas

e climatológicas do meio, em que se desenvolve, etc.

2.° As tradições conservadas no espirito publico,

como os restos das velhas formas religiosas decadentes,

os factos históricos tornados lendas pelo sjncretismo po-

pular, os costumes cuja origem se perde na noite dos

tempos, etc.

3.° Os conhecimentos geraes do povo, a interpreta-

ção dos phenomenos naturaes, a concepção do universo,

o estado religioso, politico e social, as relações com os

outros povos, os progressos scientificos e industriaes, etc,

4." A lingua, o instrumento que serve para expri-

mir e traduzir por escripto ou vocalmente as creações

litterarias de um povo, ou de uma nação.

E com estes elementos que o escriptor faz uma obra

litteraria ; o fundo é commum, collectivo e humano ; a

forma, o modo de exprimir, o plano de execução é in-

dividual; o fundo, o assumpto pertence á humanidade; a

forma, o modo de idealisação pertence ao artista. O es-

criptor, considerando os phenomenos naturaes e sociaes,

idealisa-os, dá-lhes uma forma original, e transmitte-os

sob um ponto de vista próprio, sob um modo de vêr

pessoal. E por este motivo que vemos um mesmo assum-

pto tratado de diversos modos, por differentes escri-

ptores.

A litteratura portugueza comprehende todas as obras

litterarias escriptas em lingua portugueza, desde o se-
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culo xií, quando se constituiu a nacionalidade, até aos

nossos dias. A litteratura portugueza da renascença no

século actuai é o complexo de todos os trabalhos littera-

rios produzidos desde que o romantismo começou a in-

fluir no espirito dos escriptores portuguezes, ou desde

que Herculano e Garrett receberam no exilio uma nova

orientação esthetica.

Antes de entrarmos no estudo do renascimento litte-

rario, cumpre-nos dizer algumas palavras da lingua e da

nacionalidade portuguezas, e traçar o itinerário seguida

pela litteratura nacional na sua evolução secular desde a

fundação da monarchia até ás luctas da liberdade no

corrente século.

Será este o ponto de partida d'este nosso trabalho.

A raça mais antiga de que se encontram vestígios

no sul da Europa, e em particular na península hispâ-

nica, é a raça céltica, emigrada da Ásia em tempos an-

teriores a toda a historia. Não entraremos aqui na dis-

cussão dos elementos ethuicos primordiaes da Península,

cujos restos têm sido estudados pelos paleontologistas e

craneologistas modernos, nem tão pouco nos occupare-

mos dos dois ramos distinctos da raça céltica, os Celtas

8 os Iberos; e das successivas invasões e colónias dos

Phenicios, Gregos e Carthaginezes.

Os Romanos, quando conquistaram a península, de-

pois de longos combates e da forte resistência de Sertó-

rio e Viriato, foram pouco a pouco dominando os povos

vencidos pela administração, e substituindo pela sua lin-

gua culta e urbana as linguas ou os dialectos rústicos

das populações submettidas. As leis e os documentos
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officiaes, os soldados e os colonos mandados para as pro-

víncias, os magistrados nomeados pela metrópole e que

vinham acompanhados de suas famílias e clientes, tudo

concorreu, na opinião unanime dos philologos, para que

os vencidos se familiarisassem com a língua latina ; mas

á proporção que estes a recebiam, iam-na modificando,

e crearam assim um latim vulgar, por meio do qual se

communicavam com os vencedores. Podemos compre-

hender este facto com facilidade, se repararmos nas mo-

dificações que soffre a nossa própria lingua, quando

fallada por um estrangeiro.

O longo domínio dos Romanos, exercendo uma in-

fluencia civílisadora sobre os povos vencidos, fez com que

o latim vulgar supplantasse definitivamente os dialectos

particulares em que estava dividida a lingua eiiskariana

na Península, bem como os dialectos gaulezes e ítalíotas,

e mais tarde os germânicos.

As invasões dos bárbaros, quebrando a unidade do

império romano, e trazendo os germens de uma transfor-

mação social, apressaram a divisão dialectal do latim

vulgar. Os invasores adoptaram os costumes romanos e

procuraram imitar a civilísação do império; acceitaram

por isso a legislação e a língua dos vencidos. A influen-

cia dos Frankos, dos Lombardos, dos Burguinhões, dos

Ostrogodos e dos Visigodos sobre a língua vulgar lími-

tou-se á introducção de um grande numero de idiotismos

6 vocábulos, e a favorecer a evolução da linguagem na

sua divisão e degeneração do latim.

Os árabes, durante o seu domínio, apenas augmenta-

ram consideravelmente o vocabulário, sem exercerem de
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modo algum a mínima influencia sobre a grammati-

ca das novas linguas, apesar de Seromenho dizer na

Origem da lingiia portugiiexa (pag. 10) que «os hes-

panhoes identificaram-se a tal ponto com os árabes, que,

um século depois da conquista, tinham esquecido até

a lingua própria». Este facto, devido á grande tolerân-

cia dos conquistadores, foi parcial, e a lingua arábica

nada contribuiu para a grammatica, nem mesmo o con-

sonantismo do hespanhol, como o provaram Frederico

Diez, Delius e o snr. Adolpho Coelho, que os cita, na

Lingiia portuguexa (pag. 25).

Uma das maiores descobertas do século actual, tão

fecundo na realidade em verdadeiras descobertas scien-

tificas de grande alcance e applicação, é sem duvida a

da formação das línguas românicas. Schlegel, no princi-

pio do século, viu a connexão que existe entre o sans-

krito e algumas línguas da Europa, como o grego e as

línguas teutonicas; annos depois, empregando o mesmo

processo comparativo, é que Frederico Diez mostrou á

evidencia, na Grammatica das Linguas românicas (1836

a 1844), que as linguas modernas do meio dia encon-

tram a sua origem no latim. Desde então o estudo da

glottica tem feito um progresso immenso; innumeros

linguistas têm-se dedicado ao estudo comparativo das

linguas novo-latínas e procurado as leis que regem a de-

generação phonetica.

Três leis geraes e fecundas dominam esta evolução:

1.* Persistência do accento tónico;

2.* Suppressão das vogaes breves que precedem a

sjllaba accentuada;
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3.* Queda de certas consoantes mediaes ^.

As línguas que mais soffreram esta transformação na

sua derivação do latim, foram : a franceza, a provençal e

a catalã ; as que menos soffreram : a portugueza e a ita-

liana.

Esta opinião, corrente entre os especialistas, que as

linguas românicas derivam do latim vulgar ou popu-

lar levado ás provindas do império pelos legionários e

pelos colonos, o qual se transformou pouco a pouco e

originou o francez, o hespanhol, o catalão, o portuguez,

etc, opinião que Hovelacque ^ declara demonstrada,

irrefutável, impossível de pôr em duvida, não passa de

uma hypothese, muito plausível, muito brilhante, muito

seductora, é certo, mas á qual se podem fazer algu-

mas objecções. Basta lembrarmo-nos, por exemplo,

que os Romanos quando conquistaram a Península ibé-

rica, encontraram aqui muitos povos, uns isolados, ou-

tros confederados n'um estado de civilisação bastante

notável e que não é crivei que estes povos abandonas-

sem inteiramente as suas, linguas para adoptarem a

dos vencedores. Festo Avieno, Strabão, Plinio, Varrão,

Polybio, César, etc, descrevem-nos a Península como

muito povoada. Por outro lado, temos assistido n'este

século á resurreição litteraria de muitas linguas e dia-

1 Yid. Littré, Ristoire de la Langue française, i, pag. 242;

Brachet, Orammaire hist. de la lang. fr.; Hovelacque, La Lin~

guistique, pag. 259; Th. Braga, Manual da Hist. da Litt. port.^

pag. 6 e 7, etc.

2 La Linguistiqiie, pag. 258 (187G).
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lectos que a imposição de uma língua ofíicial du-

rante séculos não fez esquecer, embora tivesse a favo-

recel-a a sua vulgarisação pela imprensa, o que não

succedia na antiguidade. Está n'este caso o catalão.

Além d'isso os pliilologos tem recentemente aproximado

as formas populares das linguas chamadas novo-lati-

nas dos textos mais archaicos do latim, como o canto

dos Arvales, as Taboas Eugubinas, as inscripções e epi-

taphios. Tudo nos leva a crer que as modernas linguas

peninsulares representam a transformação de duas lin-

guas falladas na Península antes da invasão romana, e

irmãs do latim, do grego e do sanskfito, talvez mesmo

miais antigas do que a primeira. Assim as semelhanças

e analogias da Kngua latina com as linguas hespanhola

e portugueza encontrar-se-hiam n'uma com.munidade de

origem mais afastada. Modernamente vemos dar-se um
movimento n'este sentido ^. Ora na língua catalã acha-

mos innumeras palavras e varias formas S3'ntaxicas que

têm mais afíinidade com o portuguez do que com o cas-

telhano, notando-se n'aquellas a queda das vogaes finaes,

ás vezes da ultima sjdlaba como indicio de maior uso

por falta de fixação litteraria. Este facto, já de si impor-

tante, adquire maior força ao constatarmos a existência

de termos semelhantes aos portuguezes em dialectos de

1 Cf. Th. Bniga, Elementos da Nacionalidade portitgucxa no

1." vol. da Revista de Estudos livres e o plano da Historia da

Lusitânia e da Ibéria do snr. João Bonança, desenvolvido nos seus

artigos publicados no Commercio de Portugal \\P 1:350 a l:o02

(30 de dezembro de 1883 a 15 de janeiro de 1884).
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certas localidades, ao passo que não se encontram nos

principaes centros da região ou da província. Parece isto

indicar uma origem commum. Vemos, por exemplo, em
Castanesa, nos Pjrineus, dizerem: almoijna, esmola;

abadia, expressão usada nas nossas províncias em vez de

freguezia ou parochia; mangala, bengala; candil, pala-

vra conservada no romance popular do Bsnial Francex^

,

por candeia; casera, caseira; mossos e mossas, moços e

moças na accepção de creados, etc. Em Bagnères de

Luchon: turbamulta, turbamulta; auberges, albergues.

Em Ansó: mangas, mangas; trenxado, trançado; bas-

quina, vasquinha; delantal, avental.

Portugal entrou na vida histórica no século xii,

quando Affonso Henriques proclamou a independência

<lo pequeno condado que herdara de seu pae, arrogando-

se o titulo de rei. Foi esta na Edade-média a ultima na-

ção do meio dia da Europa, que se constituiu; a sua

lingua, porém, tomou «muito cedo um ascendente litte-

xario, servindo de vehiculo para a imitação da poesia

provençal na Península; mas este desenvolvimento pre-

maturo submetteu-a ao pedantismo grammatical, desna-

turando-a» ^.

Quando Affonso vi, de Leão, encarregou do governo

<ia Gralliza a Raymundo, primo de Henrique, que sob a

Sua dependência tinha o condado portuguez, em todo

este vasto território, em que predominava o elemento

suevo, fallava-se um dialecto commum — o galleziano.

1 Th. Braga, Manual da Hist. da Litt. j^orí., pag. 10.

11
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Com a vinda do conde de Borgonha e dos cavallei-

ros e homens de armas que o acompanhavam, e com o

seu estabelecimento no território portuguez, começou

pouco a pouco a differenciar-se a lingua portugueza da

galleziana; e com a independência de Portugal e o des-

envolvimento poético, foi o portuguez formando-se gra-

dualmente, ao passo que o gallego ficava estacionário,

isto é, um dialecto archaico d'aquelle.

A lingua portugueza só começa a apparecer escripta

sob a forma litteraria no reinado de Affonso m nas poe-

sias de imitação provençal.

Na composição do vocabulário portuguez também

entrou um certo numero de palavras francezas, cuja ori-

gem é fácil de suppôr, sabendo- se que D. Henrique, os

cavalleiros que o rodeavam e alguns bispos e arcebis-

pos de Portugal eram francezes de nacionalidade, que no

principio da monarchia se estabeleceram no nosso terri-

tório algumas colónias francezas, e que se refugiaram em
França muitos fidalgos portuguezes no reinado de San-

cho II, os quaes, depois da sua deposição, voltaram a Por-

tugal em companhia de Affonso iii.

Parece-nos sufficiente o que deixamos dito sobre os

elementos constituidores da lingua e da nacionahdade

portuguezas; passemos portanto á evolução litteraria.

A litteratura portugueza, desde o século xii, época

em que Portugal conquistou a sua autonomia, até ao

actual em que, com as ideias liberaes, recebeu os ger-

mens de uma vida nova, passou por diversas phases na

sua evolução atravez das gerações successivas, phases

cujo numero podemos fixar em cinco : 1.^ Eschola proveu-
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çal (século xii a xiy) ;
2.* Eschola hespanhola (século xv)

;

3.* Eschola quinhentista (século xvi) ; 4.* Eschola seis-

centista (século xvii); 5.* Eschola arcádica (século xviii).

Estas diversas phases da htteratura portugueza fo-

ram estudadas minuciosamente pelo mais infatigável e

mais erudito dos escriptores portuguezes, o distincto pro-

fessor do Curso superior de Lettras, dr. Theophilo Bra-

ga, em quinze volumes publicados da Historia da Lit-

teratura porkiguexa (1870-1877) e no resumo d'este

immenso trabalho Maniial da Historia da Litteratura

portugnexa (1875), completamente refundido no Curso

de Historia da Litteratura portugueza; nós aqui só

traçaremos uns lineamentos muito superficiaes da nossa

evolução litteraria, baseando-nos nos importantes estu-

dos de Theophilo Braga.

A litteratura portugueza não soube aproveitar e des-

envolver os elementos tradicionaes da nacionalidade,

os verdadeiros elementos populares, filhos do génio pró-

prio da raça e do caracter particular, que distingue o

povo portuguez dos outros povos irmãos, dos povos que

d'elle se approximam pelo sangue, pela lingua e pelas

tradições. A litteratura portugueza foi sempre uma litte-

ratura de imitação, adoptando as formas e as correntes

poéticas que recebia do estrangeiro ; começando por imi-

tar as epopêas da lingua d'Oil e as canções provença-

lescas, seguiu successivamente os poetas hespanhoes, os

italianos, Gongora e por fim o gosto académico da Fran-

ça. Por isso a litteratura portugueza nunca foi popular;

entre o escriptor e o povo houve sempre um abysmo ra-

ras vezes transposto
;
poucos foram os poetas que bebe-
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ram a inspiração na grande veia popular, e esses mes-

mos não comprehenderam bem as suas tradições. Gil

Vicente, Sá de Miranda e Camões pertencem a esse pe-

queno numero, e é este o motivo da sua superioridade.

Xo XI século da nossa éra principia o desenvolvi-

mento litterario das linguas românicas. A primeira, em
que nos apparecem escriptos monumentos poéticos, é a

lingua d'Oc que se fallava no sul da França, na Aquita-

nia, Tolosa e Provença, n^esse território, onde predomi-

nava o elemento gaulez mais puro da influencia gothi-

ca. Foi ahi, onde se conservavam as tradições gaulezas,

e onde os velhos costumes nacionaes eram condemnados

pela Egreja, que começou a desenvolver-se a poesia sub-

jectiva, artificiosa e satjrica, que se propagou pouco a

pouco a todas as cortes, tendo o seu apogeu na época

das cruzadas, entre 109Õ e 1268. Esta poesia alliou-se á

causa da liberdade communal em França e ao primeiro

protesto contra o catholicismo, á seita dos Albigenses,

A imitação da poesia provençal forma o primeiro pe-

ríodo da litteratura portugueza; a Provença influiu em
Portugal por intervenção da Galliza, primeiro foco d"esta

poesia na Península, e pelas relações com a Itália em
tempo de Affonso Henriques e directamente com a Pro-

vença pelo casamento de Sancho i com D. Dulce, filha

do conde Raj^mundo de Beranger.

Durante os séculos xii, xiu e xiv foi esta a poesia

que dominou em Portugal, poesia sentimental de um
lyrismo requintado e aífectadissimo, de que nos restam

exemplos nos Cancioneiros do Collegio dos Nobres e da

Vaticana; mas a par doestas composições insípidas e



ACTIVIDADE SCIENTIFICA 155

impertinentes, acham-se outras delicadas e graciosas que

revelam um elemento popular, certamente os cantos pro-

hibidos pelo primeiro concilio bracarense. Entre os can-

tos de ledino, os cantares de amigo, os dizeres, os can-

tares guaj^ados, etc, encontram-se alguns formosissimos.

A influencia do norte da França (retornellos, sirven-

tes, tenções, etc.) também se fez sentir em Portugal,

como se vê pelos cancioneiros, nas canções de D. Diniz

e de outros trovadores do seu tempo. Esta influencia

veiu pelas relações com a França durante a emigração

das principaes famílias portuguezas no reinado de San-

cho II. As ficções bretãs também se espalharam na Pe-

nínsula, trazidas pelos soldados que vieram defender a

legitimidade de Pedro o Cruel á Hespanha; mas ante-

riormente já alguns poemas bretões eram conhecidos

em Portugal. Foi aqui que a canção de gesta do Ama-
dis de Gaula recebeu a forma de novella, attribuida com

bastante fundamento a Vasco da Lobeira ^.

Muitos são os trovadores portuguezes d'estes três

séculos, cujas composições foram colligidas nos cancio-

neiros; entre elles contam-se D. Diniz e seus filhos o

conde de Barcellos e Afí"onso Sanches, etc.

No século XV a litteratura portugueza tomou outro

modelo e a lingua soffreu uma modificação erudita. A
sociedade passava por uma transformação importante,

decaía o poder da aristocracia, abria- se um novo campo

1 Vid. TheopLilo Braga, O Amadis de Ocmla, 1 vol., e O
Positivismo.



156 THEOPHILO BRAGA E A SUA OBRA

ao espirito conquistador e aventureiro das classes nobres,

a burguezia conquistava passo a passo o logar principal

ao lado do monarcha, a jurisprudência equilibrava a es-

pada. Esta transformação também se deu na litteratura

;

as traducções do latim concorreram muito para esse

effeito; foi então que a lingua recebeu um grande nu-

mero de palavras tiradas directamente do latim sem

passarem pela modificação popular. Mas ao passo que a

transformação social elevava o povo, e o approximava das

outras classes sob o nome de terceiro estado, a transfor-

mação litteraria separava cada vez mais o povo dos eru-

ditos.

N'este século também a redondilha menor dos can-

tos populares é substituída pelo verso de sete sjdlabas;

os romances deixam de ser cantados para ser rezados

ou recitados ; esses cantos foram probibidos na liturgia,

e ao mesmo tempo que eram condemnados pela Egreja,

eram-no também pelos eruditos que os acbavam despre-

zíveis. Ararias era o titulo que se dava a estes roman-

ces inteiramente populares, onde se encontram mjtbos

da tradição indo-germanica e certos symbolos idênticos

aos dos Foraes, o que revela pertencerem á mesma

classe que redigiu os costumes e os foros locaes, isto é,

o direito consuetudinário.

Entretanto na corte, os fidalgos, separados do povo

6 desprezando a sua poesia, começaram, desde o infante

D. Pedro, a imitarem a poesia castelhana, e substituíram

o nome de trovador pelo de poeta ; esta poesia era arti-

ficial e satyrica como a da eschola provençal, mas inferior

a esta por desprezar completamente a tradição popular.
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e adoptar o uso da velha mythologia. Encontramos as

poesias palacianas d'esta eschola no Cancioneiro geral

de Garcia de Rezende. As composições colleccionadas

n'este cancioneiro são de vários géneros: Glosas, voltas,

esparsas, coplas, trovas, chacotas, etc. ; algumas compo-

sições têm a forma narrativa, porém a maior parte são

satyricas e anecdoticas, tocando por vezes na obscenida-

de. Os poetas d'este periodo são innumeros, entre elles

contam-se o infante D. Pedro, o Condestavel de Portu-

gal, D. Philippa, o conde de Vimioso, Garcia de Rezen-

de, etc.

É o século dos grandes chronistas; Fernão Lopes,

Gomes Eannes de Azurara e Ruy de Pina, dignos, na

verdade, do nome de historiadores, accumularam mate-

riaes, separando-os das lendas poéticas, e dotados de

bom senso e de dignidade escreveram as chronicas por-

tuguezas, verdadeiros monumentos históricos. Muitos ou-

tros livros em prosa se escreveram n'este século; men-

cionaremos apenas o Leal Conselheiro de el-rei D.

Duarte.

Chegamos á época mais brilhante da litteratura por-

tugueza, o século xvi, época em que se dá a influencia

da poesia italiana e em que viveram os nossos primeiros

poetas.

Estava descoberta a imprensa e fanccionava em
Portugal desde 1480, segundo Theophilo Braga, sob

a protecção de D. Leonor, mulher de el-rei D. João ir.

O paiz elevára-se pouco a pouco, e engrandecera-

se pelas conquistas e pelas descobertas. Bartholomea

Dias dobrara o celebre Cabo das Tormentas, chamado
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depois cabo da Boa Esperança; Vasco da Gama desco-

brira as índias e traçara através do Oceano o caminha

do Oriente; Pedro Alvares Cabral, afastando-se um pou-,

CO doesse caminho, encontrara o grande continente de

Colombo. Formava-se nas índias o vasto império portu-

guez; estabeleciam-se no Brazil as prim.eiras colónias^

os germens do actual império brazileiro, onde segunda

Littré está o futuro da nossa lingua e da nossa naciona-

lidade.

O século XVI é o periodo da maior grandeza de Por-

tugal ; á sua grandeza politica correspondeu a sua gran-

deza artística e litteraria. Na arte teve bellos trabalhos

de ourivesaria, como a custodia de Belém attribuida a

Gil Vicente, e monumentos architectonicos, como o edi-

fício dos Jeron3-mos; na litteratura Gil Vicente, Sá de

Miranda e Luiz de Camões; na historia João de Barros

e Damião de Góes.

N'esta época fixou-se a lingua portugueza pela con-

stituição das leis grammaticaes; em 1536 publicou Fer-

não d"01iveira a primeira grammatica portugueza; a se-

gunda, escripta por João de Barros, que ignorava a exis-

tência da outra, saiu em 1539. Os poetas contribuíram

muito para a constituição das leis e para o desenvolvi-

mento da lingua escripta.

No século XYi continua a dar-se a separação entre

o escriptor e o povo; desconhecem-se mutuamente; a

povo continiía a ter a sua litteratura oral e tradicional,

os romances populares; os escriptores, seguindo a cor-

rente de imitação estrangeira, ignoram o elemento na-

cional ; raros são os que conhecem os cantos tradicionaes,
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mas esses raros são os que mais revelaram a sua su-

perioridade. A poesia provençalesca do século xiv, que

nos cantares de amigo imitava as serranilhas populares^

um tanto ou quanto pastoris, deu origem no principio

do século XVI ao bucolismo, ao género pastoral de Ber-

nardim Ribeiro e Sá de Miranda. Este ultimo, porém,

imita a poesia italiana, onde, pelo mesmo tempo, tomara

grande desenvolvimento o género pastoril. A influencia

da Itália veiu por intervenção da aristocracia portugueza

que ali ia receber a educação erudita da época. Sá de

Miranda introduziu os endecasyllabos em substituiçãa

do metro de redondilha, mas esta innovação não se fez

sem grande lucta e sem reacção da parte dos poetas

chamados da medida velha.

A Renascença da antiguidade, que começou na Itá-

lia, reflectiu-se em todas as litteraturas românicas e fez-

se sentir em Portugal desde 1526, anno em que Sá de

Miranda regressou da sua viagem áquelle paiz.

No principio da época dos quinhentistas fundou Gil

Yicente o theatro portuguez,' com os seus Autos, come-

çando por imitar os costumes populares da noite do Na-

tal e por resuscitar o velho costume dos Momos; Gil

Vicente durante toda a vida proclamou as ideias da Re-

forma e defendeu a liberdade de consciência; era como

lhe chama o dr. Theophilo Braga « o protesto do bom
senso» contra o partido clerical e contra os erudi-

tos.

Devemos fazer n'uns hgeiros traços a historia da

nossa litteratura dramática, desde as suas origens até ao

romantismo. Os quatro volumes da Historia da Litte-
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ratura portugiiexa de Theophilo Braga, relativos ao

theatro, fornecem-nos os elementos para este esboço.

Qual foi a origem do theatro portuguez ? Certamente

não devemos ir procurar os germens do nosso theatro

ao mundo antigo, a Euripides ou a Aristophanes, nem

pretender ligar a nossa evolução dramática aos escripto-

res romanos. A sua origem é mais modesta. A Edade-

média, época de transição entre a civilisação greco-ro-

mana e a moderna civilisação occidental, foi para toda

a Europa um periodo de profunda elaboração intelle-

ctual, moral e social. Levantavam-se e desenvolviam-se

os elementos orgânicos das novas sociedades; o poder

temporal e o poder espiritual, separados pela primeira

vez, estendiam as suas raizes, esperando íirmar-se para

todo o sempre; ao mesmo tempo formavam-se as novas

linguas, creavam-se as grandes epopêas medievicas, sur-

gia o lyrismo provençal, appareciam emíim as fontes do

theatro moderno, como appareceram as do theatro clás-

sico, entre as primitivas populações hellenicas. Portugal

acompanhou as outras nações novo-latinas na sua evolu-

ção commum.

Os bobos, os farçantes, os histriões encontram-se nos

paços portuguezes desde a fundação da monarchia; os

jogos scenicos, as danças figuradas, os arremedilhos ou

farças mimicas são um divertimento indispensável de

todas as solemnidades pubUcas, de todas as festas reaes.

Nas egrejas representavam-se as scenas da paixão, cujos

vestigios ainda existem por algumas aldeias, apesar da

rigorosa repressão ecclesiastica e das successivas con-

demnações da Egreja. O Natal e a festa dos Reis da-
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vam occasião a scenas pastoris coin um caracter religio-

so, que sobrevivendo a todas as prepotências clericaes,

renasceram no Brazil, para onde foram levadas talvez

pelos primeiros colonos. « O povo, affirina Theophilo Bra-

ga, cantava as suas prosas e hymnos farsis na liturgia

christã, até que a pressão do catholicisrao lhe impoz si-

lencio». Os momos ou entremezes usados na corte de

D. João n e a intervenção popular nas festas religiosas,

influíram no génio extraordinário de Gil Vicente, que

fundou o theatro nacional. Nos seus bellos Autos traduz

os costumes da burguezia e corrige pelo riso e pela iro-

nia os vicios do clero e os defeitos dos poderosos. Gil

Vicente é um poeta humorístico que divertia a corte

nas festas da realeza e nos momentos de desalento e de

susto; não escreve para o povo, mas sim para o rei e

para os grandes. Algumas vezes os Autos foram repre-

sentados nas egrejas ; talvez só então fosse dado ao povo

assistir aos triumphos do notável poeta, que presentia a

Reforma, e que se erguia em face dos poderosos. A alma

popular animava os versos de Gil Vicente. Chiado, Ca-

mões, António Prestes, Balthazar Dias continuaram du-

rante o século XVI, a brilhante tradição que elle deixou

na nossa historia.

A Renascença veiu mudar a orientação do theatro

portuguez, como transformou a litteratura de todos os

paizes; os poetas nacionaes imitaram a eschola italiana,

a comedia clássica. A decadência do nosso theatro era,

por essa época, preparada de uma maneira insistente

pelo catholicismo, que começava a fortificar-se na penín-

sula hispânica. Os Índices expurgatorios do Santo Officio
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e as tragi- comedias dos jesaitas foram as armas empre-

gadas contra os progressos dramáticos. Sá de Miranda^

Jorge Ferreira e o dr. António Ferreira procuram em
vão sustentar a eschola italiana. O theatro portuguez de-

caía rapidamente á proporção que se afastava da tradi-

ção popular. A própria linguagem perdia a sua simplici-

dade primitiva e tornava-se pretenciosa e affectada, coma

se vê nas obras dos seiscentistas. As comedias de capa

e espada foram importadas do theatro hespanhol de Lo-

pe de Yega e Calderon. Emfim D. João iv, introduzindo

em Portugal a 02}era ballet, e um século mais tarde o

marquez de Pombal, protegendo officialmente o theatro

lyrico, deram o ultimo golpe na arte dramática nacional.

O derradeiro vestígio d'elle no século xvii é o Fidalgo

aprendiX' de D. Francisco Manoel de Mello. Este emi-

nente escriptor «foi um génio annullado pelo meio em
que viveu », diz com razão o auctor da Historia da Litte-

ratura portuguexa. E na verdade triste encontrar D.

Francisco Manoel na corte de D. João iv a escrever a

lettra para os tonos e operetas, imitados do gosto fi'an-

cez pelos maestros que rodeavam o monarcha. No sécu-

lo XVII o génio hespanhol domina o nosso theatro, afo-

gando completamente todo e qualquer vestígio de legi-

tima expansão nacional.

No emtanto, era tão forte a tradição portugueza e

tão impetuoso o veio riquissimo das fontes originaes^

que, por baixo de todas as correntes extranhas, se con-

servou, mesmo no seio do povo, um theatro verdadeira-

mente nacional — a baixa comedia, que se representava

nos Palcos. Contam-se por centenas as producções ano-
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nymas que fizeram as delicias das classes populares du-

rante o século XVIII 6 que se coiiliecem pela designação

vulgar de comedias de cordel. Ha, em todas, tj-pos in-

teiramente nacionaes, e uma graça sarcástica e « equivo-

ca até quasi á obscenidade ». Esta litfceratura do povo

representa o estado decadente, a atonia moral, o esque-

cimento da dignidade humana que caracterisava a so-

ciedade portugueza no século passado. Foi n'este meio

que se desenvolveu a veia cómica de António José, o

celebre doutor judeu, victima da Inquisição; o espirito

de revolta transparece nas suas comedias que decerto

incommodavam pela sua gargalhada franca os ouvidos

dos sorumbáticos servidores do despotismo. O Index ex-

purgatorio declarou guerra de morte ao theatro popular,

que António José procurava resuscitar. Manoel de Fi-

gueiredo, Mcolau Luiz, Xavier Botelho e outros conti-

nuaram o trabalho do doutor judeu. Estes, como diz

Theophilo Braga, «descobriram os grandes lavores, o

plano, a eurjthmia da obra, mas faltou -lhes uma facul-

dade — o senso philosophico ». D"ahi a mediocridade e a

inutihdade de tantos esforços. Os escriptores portugue-

zes, que por instantes foram ao povo beber a inspiração,

caíram outra vez na imitação servil do theatro estran-

geiro, tomando para modelo dos seus ensaios dramáticos

as tragedias francezas. O insensato despotismo da casa

de Bragança, perseguindo e difficultando o nosso desen-

volvimento intellectual, no momento em que a Encyclo-

pedia e a Revolução franceza proclamavam a emancipa-

ção humana, annullou as tentativas de renascimento lit-

terario. O theatro veiu a cair na insipidez e na monoto-
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nia estúpida dos Elogios dramáticos, que se recitavam

no palco nos princípios do scculo actual.

Deixando para depois a restauração do theatro na-

cional, devida á brilhante iniciativa de Garrett, retome-

mos a evolução da nossa litteratura geral na época dos

quinhentistas.

Luiz de Camões, tendo o sentimento da nossa nacio-

nalidade, escreveu a grande epopêa portugueza, o maior

monumento dos feitos e das tradições históricas de um
povo— Os Líisiadas, elaborados durante a sua vida

aventurosa nos cárceres, no desterro, na miséria, desde

Lisboa a Moçambique, a Goa e a Macau. Este poema

foi filho da mesma corrente épica da Renascença que

produziu Ariosto e Tasso na Itália, e em Portugal, além

do grande épico, outros de menores dimensões, como

Jeronymo Corte Real, Yasco Mousinho de Quevedo, etc.

Outros poetas dignos de menção brilharam n'este

século ; e entre elles Christovão Falcão, António Fer-

reira, Diogo Bernardes, André Falcão, etc.

Também os três grandes chrouistas do século xv ti-

veram innumeraveis continuadores, dignos como elles de

nomeada pela vastíssima série de observações e de factos

que colheram e nos transmittiram; taes são: Castanhe-

da, António Galvão, João de Barros, Diogo do Couto, Je-

ronymo Osório, Magalhães Gandavo, Garcia de Rezende,

Francisco de Andrade, Castanhoso e o distincto critico e

enciclopédico Damião de Góes.

O século XVII é uma época de decadência para a

litteratura portugueza, assim como para a sociedade

;

Portugal, que em 1580 caíra enfraquecido nos braços
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da Hespanha, devendo em grande parte a sua queda á

acção combinada dos Jesuítas e da Inquisição, esteve

subjugado por sessenta annos. Em 1640 uma revolta

aristocrática restituiu -lhe a independência, aproveitando

a fraqueza da Hespanha, então a braços com a Catalu-

nha revoltada e com a França que sustentava este he-

róico povo na defeza das suas liberdades e autonomia.

Portugal, recobrando a sua independência, continuou es-

cravo do cesarismo e do clero, ficando completamente

extranho ao movimento scientifico que agitava os outros

povos. Como elles tivemos Academias, mas sem sciencia

e sem seriedade. Predominou então o lyrismo cuitera-

nesco, a imitação do estylo de Marini e Gongora, sem

elevação nem critério. Muitos escriptores portuguezes

preferiram escrever em hespanhol a escrever na sua

lingua.

Na poesia d'esta época ha uma abundância demasia-

da de epithetos e de imagens que tornam o estylo guin-

dado e enfadonho, caindo muitas vezes no picaresco.

D'entre os poetas d'este século poucos são os que deixa-

ram obras dignas de se mencionarem. A separação en-

tre os escriptores e o povo accentua-se mais do que

nunca. Porém, no lyrismo de Francisco Rodrigues Lobo

encontra-se ainda um vestigio da poesia tradicional, de-

vido ao estudo de Camões ; D. Francisco Manoel de

Mello inspirou-se também nas fontes tradicionaes, por

isso é o maior lyrico da época. Na poeeia mystico- amo-

rosa, composta em certamens académicos e que celebra-

va a vida e os milagres dos santos, as festas rehgiosas,

etc, e na poesia heróica, que cantava as fabulas sobre as
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origens de Portugal e rimava as chronicas, consummiram-

se insulsamente as forças intellectuaes dos nossos poe-

tas. Além dos dous já mencionados, citaremos apenas

Prancisco Lopes, Gonçalves d' Andrade, Soror Violante

do Céo e Gabriel Pereira de Castro.

A historia, como a poesia, tornou-se n'este século

rhetorica, palavrosa, banal, como em Frei Luiz de Sousa

e Jacintho Freire de Andrade. D. Francisco Manoel de

Mello, que é o maior poeta d'este século, é também o

único historiador que tem uma concepção elevada na

sua magnifica Historia das Guerras da Catalunha, es-

cripta em castelhano.

O principal producto da intelligencia portugueza

n'este século, producto cheio de sentimento e de belleza,

são as Cartas de uma religiosa, reclusa em um convento

de Beja, e dirigidas ao conde de Saint Leger, as quaes

só existem na traducção franceza.

O século XVIII continuou a litteratura culteranesca

do século anterior, mas sob a protecção official da rea-

leza, que ainda mais pervertia a instituição e o fim das

Academias. Em Portugal, sob a protecção de D. João v,

fundou-se a Academia de Historia, que publicou uma
gi'ande quantidade de volumes de uma erudição bajula-

toria e pedante. Luiz António Yerney, mostrando-se su-

perior a este meio corrompido, criticou com severidade

nas suas cartas sobre o Verdadeiro metJiodo de estudar

os vicios do ensino scientifico entre nós e apresentou um
plano de reforma.

A poesia foi sempre decaindo por falta de ideal e

pela depravação geral do gosto, até que se fundou a Ar-
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cadia Ulyssiponense (1756) com o fim de levantar o

espirito poético do estado lamentável a que descera, o

que não conseguiu, apesar dos esforços de alguns de

seus membros. Os principaes foram: Corrêa Garção, Di-

niz, Reis Quita e Manoel de Figueiredo. N'esta época

floresceram alguns poetas extranhos á Arcádia, como

Francisco Manoel do Nascimento e Nicolau Tolentino de

Almeida. O poeta, n'este periodo, é um mendigo que ba-

jula os grandes pedindo esmola. Em 1790 Caldas Bar-

bosa funda A Nova Arcádia, que não é mais feliz que

a anterior, mas tem uma vida tempestuosa, devida aos

seus sócios José Agostinho de Macedo e Barbosa du

Bocage. Este é o poeta mais conhecido depois de Ca-

mões ; escreveu bellos sonetos e poesias, mas sem ideal

;

foi um grande talento atrophiado pelo meio em que viveu.

Por este tempo já Groethe havia escripto a melhor

parte do Fausto, e tanto esta como outras obras do

mesmo auctor e as de Schiller circulavam nos centros

litterarios da Europa; entretanto Portugal conservou-se

n'este estado desolador até que Almeida G-arrett e Ale-

xandre Herculano, refugiados na Inglaterra, iniciaram a

nossa transformação.

Passemos agora á época da renascença litteraria, co-

meçada pela introducção do romantismo e que é o ponto

principal do nosso trabalho.

Historia do romantismo em Portugal.— «Embora

TOS accusem, vos condemnem, vos prendam e vos enfor-

quem, pubhcae sempre os vossos pensamentos. O fazel-o

não é um direito, é antes dever; obrigação restricta é
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para todos os que têm ideias, o communical-as aos ou-

tros para o bem commum. A verdade inteira pertence a

todos : o que entenderdes que é útil, podeis sem receio

publical-o». Estas palavras de Paulo Luiz Courier, cita-

das em uma nota do livro que vamos analysar, como

um resumo da disciplina moral do auctor, expKcam-nos

a sinceridade e o arrojo com que Theophilo Braga ex-

põe as suas opiniões, ideias e principies, sem hesitar, sem

temer um só instante as criticas capciosas e offensivas

que lhe fazem aquelles, que por condescendências pes-

soaes, por despeitos, por idiotismo ou ignorância, não

sabem respeitar o trabalho honrado. Quando, ha annos^

assistimos ao espectáculo repugnante de meia dúzia de

homens sem consciência e sem probidade deturparem e

falsearem em criticas ignóbeis uma das obras mais im-

portantes do illustre professor— a Historia universal^

não nos admiramos que este livro chame sobre si as fa-

rias biliosas e as injurias acerbas dos mesmos e de ou-

tros membros da litteratura official.

Theophilo Braga, condemnando-os ao desprezo, res-

ponde-lhes nobremente continuando a trabalhar e dando

ao publico livros após livros, em que ha muita luz, mui-

tas ideias e muitas verdades. O livro de que vamos fal-

lar trouxe decerto muitos ódios ao auctor, porque a épo-

ca e os individues de que se occupa são quasi nossos

contemporâneos, mas elle respondeu a todos antecipada-

mente cem aquellas palavras conscienciosas e bellas de

Paulo Luiz Courier.

O assumpto d'estc volume encerra-se no segundo ti-

tulo da obra— Ideia geral do Romantismo: Garrett^



ACTIVIDADE SCIENTIFICA 169

Hermdano, Castilho. São estes três nomes os corypheus

litterarios das gerações que nos precederam, são aquelles

que justa ou injustamente foram considerados os primei-

ros, os mestres, os mais distinctos dos contemporâneos,

e que foram elevados a Ídolos. Todos três morreram já

e deixaram uma reputação tradicional de superioridade

e de gloria. Os amigos, os admiradores, os thuribularios

d'estes idolos impozeram-os á admiração e ao respeito

das novas gerações sem nos explicarem a sua obra, sem

nos demonstrarem o valor dos seus trabalhos, e as no-

vas gerações acceitaram esse culto litterario sem investi-

garem primeiro a razão de ser dos três deuses. Também
nós durante alguns annos tributámos aos dous primeiros

uma veneração incondicional.

Era já tempo de se fazer justiça aos três escriptores

que representam a época constitucional na litteratura

portugueza; era necessário analysar, criticar e avaliar a

influencia do romantismo em Portugal; era indispensá-

vel procurar-se e differençar-se o que havia de bom e

de máo nas obras de Garrett, Herculano e Castilho ; era

conveniente estudar a acção d'estas três individualidades

sobre o seu meio, sobre o seu tempo, sobre as gerações

que se lhes seguiram. Eis o que entendeu Theophilo

Braga e o que realisou na sua Historia do Romantismo

em Portugal, que é ao mesmo tempo a historia do meio

e das revoluções politicas no periodo que se estende de

1820 até nossos dias.

Vamos proceder á analyse d'este volume seguindo

rapidamente o fio da exposição, e começando pela intro-

ducção ou Ideia geral do Romantismo.
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O que significa Romantismo ?

Esta palavra, estabelecida nas discussões criticas de

Goethe com Schiller, tem tido uma falsa interpretação,

ou pelo menos têm-lhe dado uma significação muito

restricta. Romantismo, na verdadeira definição restabe-

lecida por Theophilo Braga, exprime a rehabilitação da

Edade-média, ou o triumpho do individualismo na litte-

ratura; assim como a Renascença fora a rehabilitação

do mundo antigo, ou o triumpho da imitação da littera-

tura clássica sobre as litteraturas espontâneas das nacio-

nalidades mediévicas. A Renascença precedeu e acompa-

nhou a transformação politica e social em que a monar-

chia, depois de supplantar a aristocracia feudal com a

ajuda das communas, venceu estas e tornou-se absoluta

6 prepotente; do mesmo modo o Romantismo precedeu

e acompanhou a profunda evolução em que as liberdades

modernas venceram e supplantaram o despotismo mo-

narchico; faltou-lhe porém unidade de pensamento. «Xa

sua oscillação doutrinaria, o Romantismo reflectiu todos

os movimentos reaccionários e liberaes da oscillação po-

litica» (pag. 9). Assim o Romantismo passou por quatro

phases bem distinctas na sua evolução desde o século

passado. A primeira, ou Proto-Romantismo, foi iniciada

por Montesquieu, Rousseau e Diderot com o sentimenta-

lismo e admiração da natureza e com a preferencia dada

á ideia sobre a forma ; a segunda. Romantismo 7'eUgioso

ou emanuelico, tem por representantes principaes Cha-

teaubriand e Lamartine com a exaltação e idealisação

do christianismo e da Edade-média ; a terceira, Roman-
tismo liberal, comprehende o amor da independência na-
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cional traduzido por Moore e Mickievicz, o protesto con-

tra a ignorância e reacção monarchica levantado por

BjTon e o desalento dos incomprehendidos, como Es-

pronceda e Heine; n'esta phase teve origem o Ultra-ro-

maniismo, ou Satanismo, e o Bcalismo ou a substitui-

ção do idealismo transcendente pelo conflicto da ordem

real nas litteraturas. É a phase da Dissolução do ro-

mantismo, em que se desenvolve a disciplina scientifica:

«Foi o romantismo emanuelico, diz Theopliilo Braga, o

que entrou tardiamente em Portugal, predominando a

feição religiosa em Herculano, e a medieval e cavalhei-

resca em Garrett; Castilho, como uma espécie de Du-

cis, representava o pseudo classicismo post-revoluciona-

rio» (pag. 10). ]SÍ'estas palavras está em resumo a his-

toria d'estas três individualidades litterarias.

Mas antes de entrar na historia do romantismo em
Portugal, dá-nos o auctor uma ideia geral sobre as litte-

raturas românticas e sobre a origem e causas d'este mo-

vimento intellectual em toda a Europa. Quando as in-

stituições populares, os costumes locaes e as linguas ro-

mânicas chegaram ao periodo mais brilhante da sua or-

ganisação na Edade-média, a monarchia e o catholicismo

de mãos dadas oppozeram-se por todas as formas ao

posterior desenvolvimento commamal, cuja individualida-

de e espontaneidade se reflectia em todos os phenome-

nos sociaes, litterarios, políticos e artisticos. A monarchia

adoptando os códigos romanos, e o catholicismo a uni-

dade da administração imperial, quizeram metter as so-

ciedades modernas nos acanhados moldes da civilisação

romana; as linguas vulgares foram aproximadas do la-
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tim e banidas da egreja, os cantos populares foram con-

demnados, perseguidos e substituidos pela imitação dos

poetas gregos e latinos ; ás chronicas ingénuas e singelas

seguiram-se historias rhetoricas de declamadores enfa-

tuados; a arcliitectura ogival foi abandonada pelos esty-

los dorico, jónico e corinthio ; o catholicismo e a realeza

desnaturaram tudo e por toda a parte ; mesmo a Alle-

manba e a Inglaterra foram subjugadas, «mas n'estes

dons povos havia uni núcleo de tradições vigorosas re-

sultantes da vitalidade da raça ; esta força natural havia

de impelHl-os á originahdade » (pag. 15). A Allemanha

começando por imitar a litteratura ingleza, achou a pró-

pria originalidade e iniciou o movimento romântico, como

já iniciara a revolta contra a unidade papal pela Refor-

ma. Graff, Diez, os dous Grimm, Lachmann, etc, pelo

estudo da hngua, das tradições, das epopêas populares,

despertaram a nacionahdade adormecida pela imitação

servil da França e pelo ópio da rehgião.

A Allemanha recebeu o impulso da Inglaterra, por-

que ah existia uma litteratura nacional em razão da

realeza nunca ter conquistado o dominio absoluto. Os

philosophos allemães estudam as creações sentimentaes,

e Schlegel, fixando a lei orgânica que dirigiu a forma-

ção das htteraturas românicas, foi o verdadeiro creador

da historia das htteraturas. Acha-se a unidade das lín-

guas indo-europêas, dos contos populares, e das tradi-

ções ; encontram-se elementos communs em todas as ht-

teraturas meridionaes, elementos que entraram na sua

organisaçào primitiva e que eram portanto anteriores á

constituição das hnguas românicas. Estes elementos são

:
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O romano, do qual os povos inodGrnos receberam as vir-

tudes cívicas e as garantias civis do muuicipio ; o chris-

ião, que adoptou a tradição da unidade romana, preju-

dicando a fecundidade popular, revelada nos Evangelhos

apocryphos, nos cantos litúrgicos e na allegoria do pas-

tor Hermas ; e o bárbaro, com o seu individualismo, com

as suas tradições e direito rústico de Visinhança e dos

Pagi, etc. Ao mesmo tempo que na Allemanlia se fazia

a luz sobre a Edade-média, a philosophia indagava os

fundamentos da arte e creava a Esthetica. «Sciencia

muito moderna, diz Theophilo Braga, a sua historia é a

evolução do pensamento procurando reduzir a processos

lógicos os phenomenos da impressionabilidade, e desco-

brir o fim racional das creações do sentimento; a Esthe-

tica foi sensuaUsta em Baumgarten, idealista em Schel-

ling e Hegel; a feição positiva, dada pela renovação

scientifica no fim do nosso século, baseia- se sobre o au-

tomatismo do elemento tradição, subordinado a um in-

tuito individual» (pag. 65). O bello para Kant era o ac-

cordo dos productos da imaginação com o senso com-

mum e o gosto; Fichte accidentalmente determinou o

fim da Arte da lucta do individuo contra a natureza,

isto é, no conflicto vital; Schelling, limitando o exagerado

individualismo de Fichte, considerou a Arte o órgão ge-

ral da philosophia, que serve para achar as intimas e

múltiplas relações dos phenomenos naturaes e dar-nos a

consciência da unidade harmónica do universo ; seguiu-se

Hegel, que abandonando as abstracções metaphysicas pelo

critério histórico, estabeleceu a Esthetica em bases mais

próximas da realidade positiva. Theophilo Braga desen-
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volve largamente todas estas ideias, que vimos tentando

resumir em breves linhas, porque — « pelo conhecimento

erudito da Edade-média, descobriu-se quaes eram as

fontes das litteraturas modernas ; pela especulação philo-

sophica chegou-se a formular o critério por onde se de-

vem julgar as creações do sentimento» (pag. 75).

A Eevolução franceza e a lucta contra o despotismo

reflectiram-se nas litteraturas, na lucta contra os mode-

los académicos; era a lucta pela liberdade e contra a

auctoridade na politica e na arte. A alliança dos movi-

mentos intellectual e social vê-se em Kant, ancioso por

noticias da revolução, e em Schiller recebendo o diploma

de cidadão francez. Os poemas dados á luz por Mac-

Pherson e attribuidos ao bardo Ossiau, a traducção de

Sacuntala por Schlegel e a descoberta feita por Grimm
de um fi-agmento da velha poesia germânica, abrem no-

vos horisontes aos poetas inglezes e allemães. Bonaparte

apoderando-se da revolução consummiu as forças da Fran-

ça em correrias insensatas por toda a Europa, que tive-

ram por triste consequência a reacção estúpida da Santa

Alliança; esta oppoz-se á renascença da Grécia, que

pretendia libertar-se da oppressão de séculos. Bjron, o

inspirado poeta, que em seus versos condemnava essa

liga reaccionária, poz-se ao serviço da Grécia e comba-

teu pela sua independência; este acto e a poesia do in-

signe lord teve grande influencia no desenvolvimento do

Homantismo liberal, que se tornou bvroniano, aflfectado

em Musset, irónico em Bcranger e grandioso em Victor

Hugo. A imitação forçada da Edade-média e o bjronis-

mo manifestaram- se por toda a parte.
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Na Itália, Pellico, Rosseti, Bercliet, Maroncelli pro-

testam pela litteratura contra a tj^rannia austríaca e são

perseguidos ou encarcerados ; Manzoni representa a pha-

se christã do romantismo, e Leopardi a phase satânica.

A Hespanha, abatida pelo catholicismo e pela realeza,

para achar as suas origens foi preciso que a intolerância

politica levasse á emigração os seus melhores espiritos

na larga época das perseguições, que vae de 1814 a

1823; mas os poetas hespanhoes não se elevaram além

do romantismo mystico, ou quando muito, caíram no

desalento como Espronceda.

Em Portugal deu-se o mesmo que na Hespanha; só

depois da emigração é que fomos levados, e ainda incon-

scientemente e por imitação, a seguir o movimento ro-

mântico ; antes de 1823 os livros estrangeiros não en-

travam em Portugal, senão como contrabando; a Inten-

dência da policia era rigorosa contra todas e quaesquer

ideias que parecessem vir de fora, e a Mesa censória

examinava todos os livros e originaes antes da publica-

ção; assim, como poderia introduzir-se o romantismo

antes da volta dos emigrados? e ainda depois, que ele-

mentos havia sobre que se baseasse a renovação littera-

ria? Nenhuns, e por isso os nossos litteratos, em vez de

comprehenderam o movimento romântico, imitaram as

litteraturas estrangeiras, como no século passado haviam

imitado o classicismo francez e anteriormente as escho-

las italiana, castelhana e provençal. Só depois do cerco

do Porto é que Herculano se dedicou ás investigações

históricas e sem critério scientifico que o guiasse, como

o provou bem alto, pondo o romance histórico acima da
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verdadeira historia! A philosophia, do mesmo modo,

nem sequer era comprehendida ; a Esthetica de Schel-

ling não exerceu a minima influencia entre os nossos ro-

mânticos. Os litteratos inventaram lendas, tradições e

contos populares, em vez de colherem e estudarem a

verdadeira poesia e as tradições do povo ; o pouco que

colheram da tradição oral falsiíicaram-no, como fez Gar-

rett no Romanceiro. Garrett e Herculano introduziram

inconscientemente o romantismo em Portugal; seguiam

esta eschola e protestavam que não eram românticos; :

não tiveram uma these definida que lhes servisse de

apoio, por isso separaram-se e não tiveram continuado-

res. Castilho também condemna o romantismo, mas

abraça-o desde que a opinião publica se mostra favorá-

vel á nova eschola.

A grande obra de Garrett foi a fundação do theatro

nacional; Herculano tentou fundar a historia portugue-

za; emquanto a Castilho, «não teve outro plano httera-

rio senão glorificar por todas as formas a sua pessoa».

Toram estes os representantes da renovação httera-

ria em Portugal; se estes não comprehenderam o movi-

mento, muito menos as gerações que se seguiram, e que

os elevaram a Ídolos; Castilho, mais do que ninguém,

concorreu para a degradação intellectual do paiz. Só

muito tarde appareceu quem protestasse contra a ridi-

cnla divinisação d'este ultimo, que se achava só em
campo, depois da morte de Garrett e da deserção de

Herculano. Com muita razão termina Theophilo Braga

a introducção á Historia do Romantismo em Portugal

por estas palavras : « A mocidade que surge por si e se
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faz forte pelo estudo e pela moral, nada lhes deve, e

isto lhe dá direito de os julgar com impassibilidade*

(pag. 117).

Vamos agora assistir ao julgamento.

O livro primeiro é consagrado a Almeida Garrett, a

quem cabe o primeiro logar, segundo diz o erudito pro-

fessor do Curso superior de Lettras, «não porque tivesse

uma consciência plena do facto moral e social que se

passara na Europa e se reflectira em Portugal, mas por-

que possuia essa intuição artística, com que suppria o

estudo, que o levou a comprehender as obras primas da

arte moderna e a procurar penetrar-se do seu espirito»

(pag. 119).

A vida e as obras de Garrett, como as de todos os

espirites superiores, explicam-se pelo meio em que o au-

ctor viveu e do qual recebeu a orientação ; quando um
individuo passa de um meio relativamente atrazado para

outro mais avançado, está sempre disposto por natureza

perfectivel do cérebro humano a receber modificações

mais ou menos profundas. Conforme o gráo de impres-

sionabihdade dos órgãos sensitivos. Se depois do cérebro

ter soífrido as modificações d'esse meio relativamente

avançado, e de começar a elaboração dos elementos ad-

quiridos, voltar para o meio atrazado de que saiu, exer-

cerá sobre elle uma reacção salutar, mais ou menos po-

tente, no sentido do progresso. Foi o que succedeu com

Almeida Garrett; porém para essa reacção ser bem effi-

caz e bem profunda, era necessário que elle tivesse ad-

quirido pelo estudo das sciencias e da philosophia a con-

sciência da revolução mental que se tinha operado no
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próprio intellecto, para assim poder dar uma direcção

consciente ao movimento litterario qiie intuitivamente

iniciou. Theophilo Braga deixa bem accentuada a in-

fluencia do vieio sobre o espirito de Garrett.

O facto d'este nascer no Porto (4 de fevereiro de

1799) e de ter A-ivido na ilha Terceira desde 1810 a

1814, onde sempre predominaram sentimentos de inde-

pendência, explica em parte a sua inclinação para as

ideias liberaes, oppostas ás da familia, essencialmente

catholico-absolutista ; a vida académica de Coimbra, onde

se lia Voltaire, apesar das queixas da Intendência, aca-

bou de fazer de Garrett um apostolo da liberdade; por

outro lado a educação religiosa que lhe deu a familia e

a convivência com o bispo e com os cónegos de Angra,

seus tios, deixou-lhe sempre no espirito fundas raizes

que se revelaram no seu amor á religião. O bispo de

Angra, D. Frei Alexandre da Sagrada Famiha, poeta e

erudito, exerceu bastante influencia sobre Garrett, como

se vê pelas suas primeiras tentativas clássicas ; foi ainda

devido talvez á sua educação humanista que não o at-

traíram os estudos scientificos durante a emigração,

quando se agitavam ao redor d'elle tantas e tão grandes

questões de philosophia e de sciencia. Os trabalhos de

Garrett antes da emigração, como a Lyrica de João

Minimo e o Eetrato de Verms, são pautados pelos mo-

delos em voga, mas de vez em quando transparece sob

as formas acanhadas do pseudo classicismo a voz da re-

volução aspirando á liberdade ; nas Fcdmlas principal-

mente é onde se sente mais essa ideia nova, pela qual

annos depois teria de emigrar. Depois da revolução de
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1820, Garrett escreveu uma ode ehnauista para saudar

a liberdade e no anuo seguinte foi posta em scena a tra-

gedia Catão, em que se reflectia o estado do espirito

publico em aquella época memorável da nossa his-

toria.

Tendo voltado ao reino D. João yi e sendo rasgada

a Constituição, começaram a ser perseguidos os liberaes

;

Garrett emigrou para o Havre em julho de 1823, re-

gressou á pátria ainda n'esse anno, mas a 30 de agosto

foi expulso de Portugal, porque a lutendencia da policia

o julgou perigoso para a ordem publica. Começava para

Almeida Garrett uma nova época; do meio acanhado e

pequeno em que vivera, passou para um meio agitado e

enorme, onde se debatiam as grandes questões da poli-

tica, da litteratura, das sciencias, das artes e da philoso-

phia, o centro moral da Europa. De 1823 a 1827 é o

periodo da primeira perseguição em que tiveram de re-

fugiar-se no estrangeiro os portuguezes mais illustres e

mais notáveis da primeira metade d'este século, como o

grande pintor Domingos António Sequeira, o insigne

compositor João Domingos Bomtempo e o eminente es-

tadista José Xavier Mousinho da Silveira; durante este

periodo é que Almeida Garrett, vivendo primeiro em
Inglaterra e depois em França, escrevera o Camões, a

D. Brayica e a Adosinda, abrindo horisontes novos á

poesia portugueza; estes quatro annos, como diz Theo-

philo Braga, « foi justamente o periodo mais fecundo da

vida de Garrett».

«A musa de Garrett, diz o mesmo auctor, foi a me-

lancholia; é este o único sentimento das suas obras de
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arte, a iinica expressão dos caracteres que concebeu, a

único effeito dos seus quadros. Esta melancholia não era

uma feição privativa do seu organismo, nem uma conse-

quência dos desastres politicos, em que se viu envolvi-

do ; era uma fatalidade do meio em que nascera e da

educação que lhe imprimiram» (pag. 161). Theophilo

Braga explica admiravelmente a tristeza do povo portu-

guez ; é soberba a descripção dos resultados de « três sé-

culos de queimadeiro fanático e de garrote cesarista»;

são estas, sem duvida, as paginas mais brilhantes e mais

coloridas da nossa litteratura contemporânea; o auctor

revela-se aqui um estjlista primoroso, sem ser rhetorico,

nem banal; é a inspiração grandiosa do poeta da Visão

dos Tempos, dando vida á historia, fazendo palpitar uma
época, mostrando em relevo os factos. E segue fallando

de Garrett com a mesma elevação e nobreza de phrase.

A antiga melancholia portugueza, bastante convencional,

tomou-se em Garrett um sentimento verdadeiro e pro-

fundo pela saudade da pátria.

Duas cousas o impressionaram em França e em In-

glaterra, como se conhece pela ode dedicada ao grande

Sequeira, «duas ideias novas lhe revolucionaram a men-

te ; a primeira foi o espectáculo da actividade que obser-

vava, que lhe fez reconhecer Portugal como um mani-

nho ^yreguiçoso; e a segunda, o valor das tradições na-

cionaes para fundar sobre ellas a obra de arte » (pag.

166). ISTo desterro entretera-se o poeta a idealisar a sau-

dade no seu bello poema Camões; o épico subhme foi

sempre para os portuguezes ausentes da pátria o com-

panheiro predilecto ; os Lusíadas eram lidos, estudados
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e traduzidos por elles desde o século xvii; no século xix

os emigrados politicos também acharam em Camões o

seu ideal; assim Garrett com o seu poema, Sequeira

com o seu quadro, e Bomtempo com a sua missa de

Bequiem celebraram o immortal auctor dos Lusíadas.

Mas o que é o poema Camões de Garrett? E uma nar-

ração melancholica e sentimental, cortada de constantes

divagações, inteiramente fictícia desde a chegada de Ca-

mões a Portugal no anno de 1570 até á sua morte, e

escripta n'um «tom elegiaco tão constante, que lhe dá o

movimento subjectivo de uma longa ode». Garrett não

soube inspirar-se na realidade; fez de Camões um typo

falso, muito differente do que elle se revela nos seus

versos e do que se sabe pela historia.

Com a D. Branca succedeu o mesmo; em vez de

se inspirar nas tradições nacionaes, fazendo-as reviver

com a côr local, preferiu inventar um enredo phantasio-

so sobre uma passagem de uma chronica.

N'este poema introduz o Frei Gil de Santarém, mas

sem comprehender a lenda do Fausto portuguez, que

salva a alma, quando em todas as demais lendas é con-

demnado ás penas eternas. O romance popular da Syl-

vaninlia foi a base da Adosinda, poema inteiramente

convencional que Almeida Garrett escreveu ainda na

emigração; também no estrangeiro escreveu o Bosquejo

da historia da Poesia e da língua portuguexa, onde

pela primeira vez um escriptor nacional determinou a

evolução histórica da nossa litteratura.

Garrett voltou ao reino em 1826, mas dous annos

depois tornou a refugiar-se em Inglaterra, logo que D.
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Miguel SC declarou rei absoluto e começou o regimen

da forca e do cacete.

Durante a segunda emigração Garrett deu á luz um
religioso e absurdo Traindo de Educação e uma collec-

ção de artigos sob o titulo de Portugal na balança da

Europa; apesar doestas banalidades, o espirito do gran-

de poeta não tinha decaído ; « emquanto se organisou o

exercito liberal, Garrett viveu em Inglaterra assistindo

como artista ao trabalho da renovação do Romantismo»

(pag. 202), O seu silencio não significa esgotamento, an-

tes pelo contrario, «o poeta estava em uma grande ela-

boração artística, que precedeu a esplendida revelação

do seu génio dramático» (pag. 204).

Acompanhando a expedição liberal, esteve encerrado

no Porto durante o cerco; foi ahi que nas horas de ócio

principiou O Arco de SanVAnua, interessante romance

histórico, em que aproveitou admiravelmente aquella

tradição de Pedro, o Crú, açoitando o bispo do Porto

:

inspirou-se, ou antes, teve a intuição da realidade ao

descrever as luctas entre o bispo e o povo.; o que não

soube fazer nos poemas, fel-o no romance. Tendo entra-

do o exercito liberal em Lisboa, Garrett foi reintegrado

no seu antigo logar, e dedicou-se desde então a fundar

o theatro nacional e a crear um Conservatório. Foi agora

que o génio potente de Garrett se mostrou a toda a sua

altura; escrevendo as bellas obras dramáticas, que o im-

mortalisaram, o Auto de Gil Vicente, a Filippa de Vi-

lhena, o Alfageme de Santarém e a sua obra prima, o

monumental Frei Luix, de Sousa. Theophilo Braga não

se occupa detidamente d'esta época, a mais brilhante
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(la vida de Garrett, porque já lhe consagrou o iv volu-

me da Historia do Theatro jJortuguex {Garrett e os

Bramas romajiticos). Almeida Garrett era setembrista,

mas conservou-se sempre em boas relações com o chefe

dos cartistas, a quem votava entranhada admiração ; por

esse motivo entrou n'um ministério conciliador em 1852.

Mas anteriormente, em 1841, Garrett havia-se retirado

temporariamente da politica e entregára-se a trabalhos

litterarios, ou a rever e a refundir o que escrevera na

mocidade. « N'este periodo da vida de Garrett, diz Theo-

philo Braga, é que collocamos essa tardia paixão amo-

rosa que transparece no exaltado lyrismo das Folhas

caídas, paixão absorvente e fatal, que lhe exhauriu o vi-

gor physico e o levou á sepultura. Nada ha de mais ar-

dente na poesia portugueza do que essas estrophes re-

passadas de sensualidade velada por uma elegância ar-

tistica; sensualidade excitada pela posição social dos

amantes, ambos casados e em lucta com a decepção e

com o tédio da edade» (pag. 210). As Folhas caídas

são poesias não só inexcediveis, mas inimitáveis ; da

poesia Cascaes, diz ainda o distincto poeta da Visão dos

Tempos, que são estrophes «de uma ardência e profun-

didade subjectiva, que, ousamos affirmal-o, em nenhuma

litteratura antiga ou moderna poderá achar-se cousa

que lhe seja comparável» (pag. 212). Depois d'estas es-

plendidas poesias ainda começou um romance que dei-

xou incompleto ; intitula-se Helena e é sentimental e

descriptivo, sem movimento nem elevação. Garrett con-

siderou sempre a litteratii ra como um desenfado ; a po-

litica militante e mesquinha da ambição do poder teve
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grande influencia n'elle e desviou-o bastante dos traba-

lhos litterarios ; no emtanto, em algumas de suas obras

revelou-se um génio.

Theophilo Braga faz intima justiça a Almeida Gar-

rett; estudou-o com a impassibilidade e imparcialidade

de critico ; por vezes censura-o com a severidade impos-

ta pela sciencia, outras, porém, e não poucas, admira-o

com o enthusiasmo de poeta.

Ko livro II da Historia do Romantismo em Portiir-

gol occupa-se Theophilo Braga de Alexandre Herculano,

d'esse vulto lendário, que exerceu durante muito tem-

po o poder espiritual sobre a nação, e reduz o idolo ás-

verdadeiras proporções humanas, estudando a sua obra

com a severidade scientifica e justiceira do critico mo-

derno.

Se em Garrett mostramos um exemplo da acção

exercida pelo meio sobre o individuo e pelo individuo

sobre o meio, vamos encontrar em Herculano um exem-

plo não menos frisante de um phenomeno psychologico,

curioso e interessante, o retrocesso de um espirito com

a edade. As primeiras impressões recebidas pelo cérebro

são as ultimas que se perdem na velhice e muitas vezes

succede, que tendo sido obhteradas por espaço de mui-

tos annos, reapparecem com o primitivo vigor, quando o

organismo começa a dechnar para o tumulo. Assim suc-

cede, que homens liberaes, n'um periodo da sua vida, se

tornam reaccionários nos últimos annos e voltam a ad-

mittir e respeitar os fetiches que adoraram na infância

e de que se riam na edade viril. Alexandre Herculano

é d'este numero ; absolutista nos seus primeiros annos,.
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viu-se envolvido no movimento liberal, cujas ideias perfi-

lhou no desterro e defendeu pelas armas no cerco do

Porto ; mais tarde, ao declinar da vida^, voltou ao ponto

d'onde partira e tornoa-se partidário do absolutismo e

do estacionamento e inimigo declarado das ideias demo-

cráticas, que estultamente st3'gmatisou.

Herculano (n. a 28 de março de 1810) era filho de

Theodoro Cândido de Araújo, recebedor da antiga Junta

de Juros, e neto de um pedreiro e mestre de obras da

casa real. «O valimento de Herculano no paço, diz

Theophilo Braga, e a sua sj^mpathia pela familia dos

Braganças tinha raizes nas antigas funcções de seu

avô ; e a oscillação do seu espirito entre a causa de D.

Miguel e a de D. Pedro era o resultado de uma affeição

indistincta, que a violência dos acontecimentos e a pres-

são dos partidos chegou a definir» (pag. 222).

A infância de Herculano passou-se n'uma época

muito desgraçada da nossa historia, quando Portugal

estava inteiramente sob o protectorado de Inglaterra, e

o regimen da forca e do cacete se arvorara no paiz. Até

aos 14 annos frequentou as aulas das Necessidades, dos

Padres do Oratório, onde cursou as disciplinas de gram-

matica latina, lógica e rhetorica, recebendo uma erudição

theologica, toda baseada nos Concilies e nas Bulias, que

lhe deu o tom auctoritario e emphatico, que nunca per-

deu. Herculano seguiu o curso de commercio, obtendo

um diploma da respectiva Junta, e estudou diplomática

com o paleographo Guimarães na Torre do Tombo. A
época degradante em que os fidalgos levavam D. João vi

a rasgar a constituição, proclamando-se absoluto, e que
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se disputavam a honra de terem puxado o coche-real na

volta de Yilla Franca, exercia uma influencia geral sobre

os espirites; os alumnos da aula de commercio iam para

o Terreiro do Paço gritar : Viva D. Miguel, rei absolu-

to; Theophilo Braga descreve com as mais vivas cores

este periodo desgraçado da historia portugueza : « Logo

que D. Miguel chegou a Lisboa, sua irmã Isabel Maria,

que occupava a regência, declinou n'elle os seus poderes,

e começou então o regimen do terror. A torpe Carlota

Joaquina, para tornar o filho um instrumento passivo

da reacção absolutista, revelou-lhe que elle não era filho

de D. João vi, e que se lhe não obedecesse em tudo o

desauctorava, declarando o seu adultério á nação ! Os li-

beraes viam no estouvado D. Miguel apenas o filho do

feitor da quinta do Piamalhão. Não existe na nossa his-

toria uma época de maior degradação e insensatez; o

facto da independência do Brazil, por D. Pedro, que se

fizera patrono da causa liberal, lançou muitos homens

sinceros e ingénuos patriotas na usurpação miguelista;

as violências dos caceteiros, as pris(5es por denuncias se-

cretas e os enforcamentos converteram muitos pretendi-

dos legitimistas era liberaes. Vacillava-se na onda dos

acontecimentos sem uma clara noção da independência

civil; os partidos, á falta de ideias que os delimitassem,

distinguiam-se por affrontosas alcunhas» (pag. 227).

]Sr'este meio bestial, Alexandre Herculano, tendo então

18 annos, não só cantava o usurpador em odes e sone-

tos que ia levar a Queluz, mas até se filiou n'um bando

de caceteiros; por este tempo, n'unia rixa que se deu

entre dous grupos de rapazes na feira das Amoreiras,
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Herculano foi ferido por um oflicial de marinha, que

mais tarde veiu a ser seu parente e amigo. íí'esta pri-

meira época da sua vida seguia as velhas formas arca-

dicas nos elogios ao t^Tanno e nas satyras contra

os liberaes; mostrava-se, porém, «intelligente e novo,

amoroso e honrado, e por isso não podia deixar de

sacriíicar-se pela causa da justiça. Na sublime poe-

sia A Victoria e a Piedade, exclama, até certo ponto

em contradicção com os factos, mas cheio de digni-

dade :

Eu nunca fiz soar meus pobres cantos

Nos paços dos senhores!

Eu jamais consagrei hymno sentido

Da terra aos oppressores ».

(Pag. 233).

O talento de Herculano estava destinado a seguir as

pisadas do furibundo José Agostinho se não se visse for-

çado a emigrar e a retemperar-se n'um meio mais sa-

dio, onde podesse desabrochar a sua vocação litteraria.

Talvez por curiosidade achou-se envolvido na revolta do

4 de infanteria em 21 de agosto de 1831. Herculano

esteve escondido na mesma casa em que o liberal Ga-

lhardo, o seu antigo contendor das Amoreiras, se escon-

deu também n'aquella noite. Cessa casa passaram am-

bos para a esquadra franceza que bloqueava o Tejo e

depois para um paquete inglez que os levou a Plymouth.

Herculano fez-se transportar a Rennes, onde esteve até

1832, quando fez parte da expedição de Belle Isle para

a Terceira ; n"esta ilha ahstou-se como voluntário da.
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rainha, acompanhando depois o exercito liberal ao cerco

do Porto. «A emigração foi para Herculano uma trans-

figuração da intelligencia, como diz Theophilo Braga,

surgiu um homem novo. Xas amarguras do desterro o

sentimento foi estimulado pela realidade da vida, e eil-o

que surge um grande poeta ! . . . As Poesias de Hercu-

lano trazem impressas as emoções novas da situação,

em que se achava ao sair de Portugal escravo, e isto

bastava para que a sua bella organisação poética se des-

ligasse para sempre do convencionalismo arcadico» (pag.

245).

Theophilo Braga elogia os versos de Herculano e faz

sobresaír a belleza real, a anciedade do expatriado, a

saudade da familia, a graça, o vigor, a energia, o colo-

rido descriptivo, etc, que se encontram nas poesias da

Harpa do crente. A propósito da esplendida ode A Tem-

pestade, exclama o auctor da Historia do Romantismo:

« Era uma alma de Tyrteu que se interrogava ; no fra-

gor da metralha não podia deixar de ser um valente

soldado. Herculano foi um dos sete mil e quinhentos

bravos desembarcados no Mindello e teve a sua parte

n^essa epopêa do cerco do Porto» (pag. 253).

Nos versos de Herculano estão descriptas todas as

impressões d'esse grande e horroroso cerco ; a lucta san-

guinosa entre irmãos, o desalento de instantes, a feroci-

dade dos combates, o abandono dos conventos, os frades

guerreando como soldados contra os liberaes, os lances

decisivos da campanha, tudo se acha pintado a vivas

cores nas poesias de Alexandre Herculano. Este comba-

teu e luctou como soldado valente, mas antes do fim do

1
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cerco foi passado á segunda linha e nomeado segundo

bibliothecario da Bibliotheca publica do Porto. Com os

«eus amigos dr. António Fortunato Martins da Cruz, dr.

Bernardino António Gomes e José Carneiro da Silva

contribuiu para a fundação da Sociedade das Sciendus

medicas e de Utteratiira, e collaborou no Repositório

litterario, que começou a publicar-se em 15 de outubro

•de 1834. Algumas das poesias que Herculano publicou

n'este periódico não foram depois colligidas no volume

da Harpa do crente, como A Elegia do soldado. Em
•alguns artigos, também alli publicados, mostrou com-

prehender a necessidade de uma renovação litteraria,

mas ao mesmo tempo provou o seu estreito critério por

falta de conhecimentos scientificos e de philosophia.

Desde o principio da época constitucional que o par-

lamentarismo começou a absorver todos os espiritos,

tanto os medíocres, como os intelligentes ; o ser empre-

gado publico tornou-se o desideratum geral. Herculano

conservou-se no Porto inteiramente afastado das ambi-

ções pessoaes e mesquinhas que tudo corrompem; elle

entregou-se ao estudo da historia pátria e adquiriu en-

tão os cabedaes scientificos que ostentou no decurso da

sua vida posterior. No Repositório litterario deu á luz

alguns estudos sobre manuscriptos, chronicas, etc, que

foram o fructo dos seus primeiros trabalhos n'esta di-

recção. Vindo para Lisboa, lançou-se no campo politico

como cartista, mas bem depressa sentiu um tédio pro-

fundo por essas luctas pequenas dos corrilhos e de am-

biciosos.

Em 1837 principia o período da maior influencia de
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Herculano sobre o espirito publico, com a fundação do

Pcaiorama, periódico da Sociedade propagadora dos Co-

nhecimentos úteis, sob as formas do Penny Maga-

xine. Nos três annos que se seguiram tentou introdu-

zir o romance histórico, em Portugal, com a publicação

de pequenos romances, colligidos depois sob o titulo de

Lendas e Narrativas, e com os esboços dos dous ro-

mances do Moiasticon. Alexandre Herculano, que con-

demnára em seus versos as ordens religiosas, sentiu- se

compadecido pela sorte dos monges e frades e começou

a idealisar a vida ecclesiastica e a mostrar-se desfavorá-

vel á excellente medida de Joaquim António de Aguiar,

que acabara com o monachismo pela raiz. No seu opús-

culo O clero portiiguex, publicado em 1841, pronuncia-

se também contra a suppressão dos dizimos, e lamenta

o clero rural. É uma das muitas contradicções de Hercu-

lano.

O romance histórico, introduzido por este, e conti-

nuado por Mendes Leal, Rebello da Silva, Andrade Cor-

vo, etc, era inteiramente falso e convencional no estylo,

nos caracteres, no sentimento, em tudo emfim. Alguns

foram escriptos com talento, como os de Arnaldo Gama,

mas a todos faltou uma orientação philosophica. Apenas

se salva o Arco de SanfAnna, de Almeida Garrett,

de que já falíamos. Theophilo Braga, de escalpello em
punho^ dissecca os principaes romances de Herculano e

mostra o seu insignificante valor. Como poderia Hercu-

lano escrever bons romances históricos se quando discu-

tia sobre philosophia só dizia banalidades?

Tendo sido eleito deputado pelo Porto em 1840,
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abandonou a politica dons annos depois, despeitado por-

que não se creou para elle um ministério de instrucção

publica, como lhe fora promettido. Nomeado pela realeza

bibliothecario da Ajuda, accolheu-se ao favor do paço;

«alli, no seu remanso de naufrago politico, procuravam-

no os nossos escriptores, e Herculano deixava-se adorar.

A mocidade, em vez de trazer doutrina, vinha possuída

de admiração» (pag. 309). Foi então que elle voltou aos

estudos históricos por umas cinco Cartas sobre a Histo-

ria de Portugal, á imitação das Cartas sobre a Historia

de França, de Agostinho Thierry, mas sem o alcance e

sem o espirito revivificador d'estas. Em 1846 pubUcou

Herculano o 1° volume da Historia de Portugal; já ti-

nham visto a luz da publicidade os documentos que 'in-

teressam ás origens da nação e a nossa historia estava

quasi tratada pelos historiadores hespanhoes como um
capitulo da Historia de Hespanha. «Portanto, diz Theo-

philo Braga, o periodo dos primeiros séculos da mouar-

chia portugneza é realmente o mais fácil para o histo-

riador, por causa dos immensos recursos estrangeiros. Q
trabalho de Herculano consistiu na severidade do me-

thodo scientifico, abandonando a credulidade dos nossos

chronistas beatos» (pag. 319). Os principies que dirigi-

ram Herculano na investigação do passado histórico de

Portugal foram inteiramente falsos por falta do estudo

da ethnologia peninsular, do critério histórico compara-

tivo e de um ponto de vista seguro que o guiasse na

exposição e avaliação dos factos. Não podemos acompa-

nhar Theophilo Braga na erudita e severa analyse que

faz á Historia de Portugal, porque nos levaria muita
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espaço; basta dizer que o historiador ficou muito atraz

do seu tempo, pois desconheceu a antiguidade prehisto-

rica, os trabalhos profundos sobre os Iberos, sobre a ono-

matologia phenicia e céltica da Península, sobre os po-

vos germânicos, sobre as linguas comparadas, etc. Na
Historia de Portugal abundam os erros e as contradi-

cções com os factos ; a sua critica histórica é que é de

uma severidade exaggerada por vezes. A eliminação do

milagre de Ourique e de outras fabulas rehgiosas levan-

tou o espirito do clero contra Herculano e choveram fo-

lhetos sobre folhetos. « Podia-se applicar o verso de Vir-

gílio á polemica levantada pelos padres contra o auctor

da Historia de Portugal: Tantoi ne animis celestibus

ird! Cabe porventura tanta cólera em ânimos sagra-

dos? Herculano fizera tão pouco» (pag. 342). Em 1851

voltou á vida politica e entrou para a redacção do Paix,

onde esteve até fins do anno, quando foi nomeado pelo

governo para visitar os archivos de Portugal e colligir

todos os monumentos históricos para a Torre do Tombo.

Dous annos se demorou Herculano pelas províncias e na

volta publicou o 4.*^ volume da sua Historia de Portu-

gal, interrompida desde 1849.

«Quando estava mais habilitado com documentos, e

quando o publico se interessava já pelo conhecimento

do passado nacional, Herculano resolveu truncar o seu

trabalho» (pag. 350).

Apesar de todas as instancias que lhe foram feitas

€ de todos os desejos que lhe satisfizeram (a ponto de

demittirem o guarda-mór da Torre do Tombo, com quem

tivera um rompimento pessoal) não conseguiram demo-
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vel-0 d'esta resolução. A causa principal encontra-se ex-

plicada em Rackzynski, que visitou Portugal em 1842 e

que diz que Alexandre Herculano escrevia uma Historia

de Portugal durante a Edade-média; era este o plano

do historiador e nunca se achou com forças de o alar-

gar. Em 1854 ainda publicou a Origem do estabeleci-

mento da Inquisição em Portugal, como um novo ata-

que contra os seus inimigos, contra o jesuitismo, que

se tornara para elle uma preoccupação dominante. Sen-

do presidente da camará municipal de Belém, em 1855,

por uma questão banal levou a auctoridade a dissolver

a vereação e voltou outra vez á vida litteraria e ao so-

cego da Ajuda, onde o ia procurar D. Pedro v, cuja

amizade se tornou para o historiador « uma paixão exclu-

siva que lhe absorveu o tempo» (pag. 357). Herculano,

no prologo da 3.* edição da sua Historia de Portugal,

faz a triste confissão, de que esta obra foi escripta para

uso de um príncipe e portanto que a pátria nada lhe

deve. Theophilo Braga detem-se a analysar esta ligação

estabelecida entre Herculano e D. Pedro v, entre o his-

toriador que julgava a philosophia como uma cousa he-

dionda e torpe, iíiimiga do passado e do futuro (pag.

383) e o rei que dizia « que os caminhos de ferro para-

lisavam as primeiras industrias, que se dava demasiada

importância á civihsação que podia augmentar, e que

Portugal e Hespanha não tinham industria, nem com-

mercio, nem necessidades para sustentar caminhos de

ferro» (pag. 371). N'estas paginas se vê também o ver-

dadeiro mérito do rei que se ia tornando fetiche. Depois

da morte de D. Pedro v abandonou Herculano o seu lo-
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gar de bibliothecario e recolheu-se ao isolamento de

Yalle de Lobos.

Entrara para a Academia das Sciencias em 1844,

nove annos depois de ter escripto contra ella, e em 1856

tentou á custa da mesma a publicação dos Portugalice

Monumenta hidorica, onde reproduziu inutilmente gran-

de cópia de documentos já conhecidos, a par de outros

de verdadeira utilidade {Fumes e Contractos). Esta col-

lecção, porém, ficou incompleta e por um despeito Ale-

xandre Herculano abandonou a Academia. O silencio de

Valle de Lobos era interrompido de vez em quanda

por uma epistola pontifical, em que explicava aos ad-

miradores a sua conducta, quer rejeitando tbeatral-

mente qualquer gran-cruz, quer declarando a sua opi-

nião sobre qualquer assumpto. A carta sobre o artigo do

código que trata do casamento civil é um triste docu-^

mento da illustração de Herculano e infelizmente não é

este o único documento lamentável dos últimos annos-

da sua vida. A venda do diccionario de Kamalho á Aca-

demia e o seu casamento catholico são duas contradi-

cções desgraçadas com as suas opiniões. A propósito da

arbitrariedade do duque d'Avila, quando prohibiu as

Conferencias do Casino, Alexandre Herculano condemnoa

a democracia e viu na philosophia moderna um gongo-

rismo scientifico. Com rasão diz Theophilo Braga que^

«isto já não é o estacionamento, é o passado condem-

nando o presente ».

Uma pneumonia dupla apanhada em virtude da eti-

queta palaciana, por occasião da visita do imperador do

Brazil, levou-o ao tumulo em 12 de setembro de 1877»



ACTIVIDADE SCIENTITICA 195

Apenas falleceu começou a desvanecer-se o perstigio

do seu nome; aibrindo-se uma subscripção para se lhe

levantar um monumento, nunca se encontraram subscri-

ptores sufficientes para se realisar o pensamento.

Theophilo Braga foi o primeiro que ousou vir a pu-

blico dizer a verdade completa sobre este m3'tho, que se

chamou Alexandre Herculano. Trata-o com severidade,

mas faz-lhe justiça.

No livro III e ultimo occupa-se Theophilo Braga de

A. F. de Castilho, que, tendo nascido no principio do

século (26 de janeiro de 1800), exerceu a sua actividade

esterilisadora até 1875, decretando talentos, impondo á

admiração do vulgo todas as mediocridades que o adu-

lavam, tornando-se emfim pontifex maximiis da httera-

tura official. Castilho ha muito tempo que foi apeado do

pedestal, em que elle próprio se collocou ; mesmo os

discípulos d'elle, os confrades do Elogio mutuo, apenas

morreu o mestre, voltaram as costas ao fetiche e esque-

ceram aquelle que os guindara a notabihdades littera-

rias. O Ídolo fora apeado em vida por João de Deus,

Theophilo Braga, Anthero de Quental, Joaquim de Vas-

concellos, Graça Barreto, etc, e os discípulos não se

atreveram a levantal-o outra vez, reconheceram a inuti-

lidade dos esforços. Theophilo Braga, que foi talvez o

mais rude demolidor da auctoridade lítteraría de Casti-

lho nos Estudos da Edade-média, na Introducçcio d

Historia da Litterahira, nas Theocracias litterarias, etc,

abandonou o látego pelo escalpello, e a indignação justa

de poeta pela serenidade severa de critico.

António Feliciano de Castilho, filho de um lente de
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medicina e redactor do Jornal de Coimbra, viu a luz

em Lisboa e foi desde o berço adulado pelos irmãos, e

circumdado de lendas domesticas, que tiveram uma po-

derosa influencia sobre o futuro caracter da criança; no

Lumiar passou os primeiros annos, onde « desfructou a

saudável liberdade e soltura da meninice, como diz Theo-

philo Braga, convalescendo em folguedos innocentes. E
certo porém que estes campos áridos^ que se pulverisam

com as ventanias constantes de julho e agosto, esta po-

breza de seiva, esta devastação systematica do saloio

que esgota a terra não lhe consentindo um pêllo de ver-

dura, contribuíram bastante para lhe darem uma ideia

mesquinha da natureza, quando por uma calamidade

lamentável veiu a perder uma das suas mais immedia-

tas relações com ella» (pag. 412). Aos seis annos Casti-

lho teve a infelicidade de perder a vista, por se lhe ter

recolhido o sarampo que começara a sair, e assim ficou

para toda a sua vida sujeito aos cuidados dos irmãos,

parentes e amigos, que lhe liam e que escreviam as poe-

sias e prosa que elle dictava. Por causa d'esta desgraça

«a situação excepcional do seu espirito não lhe deixou

ter um plano e manteve-o além do termo natural em
uma prolongada imerilidade. Doeste modo ficou sempre

criança, e é este o caracteristico por onde se determi-

nam todas as suas bellezas e defeitos» (pag. 414). Aos

dezeseis annos publicou um Epicedio á morte de D. Ma-

ria I e no anno seguinte escreveu o seu primeiro poema

:

A faustissima acclamação de sua magestade fidelíssima

o snr. D. João VI, onde a bajulação chega a enojar;

Castilho n'este poema, «que é um aviltamento da arte»
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e «O maior monumento da sua decadência», até canta a

fugida do rei para o Brazil e condemna a egualdade e a

liberdade, como um criminoso orgulho, que

Tem desterrado a paz do inteiro Mundo,

De sangue as Eegias Purpuras manchado

Abatido as Nações ao jugo, á morte.

Em paga foi despachado escrivão com a renda an-

nual e vitalícia de quatro mil cruzados.

Em 1820 já as ideias de Castilho sobre a liberdade

haviam sido modificadas pelo conhecimento dos hvros

dos encyclopedistas
; por isso figura com alguns sonetos

e odes hberaes no Outeiro poético da sala dos Capellos

em 21 e 22 de novembro ; mas três annos depois, quan-

do D. João VI rasgou a Constituição, Castilho também

saudou esta reacção do despotismo n'outro Outeiro poé-

tico, desculpando-se mais tarde d'esta contradicção com

a auctoridade paterna e prevenção de segurança. Casti-

lho era então muito applaudido nos Outeiros poéticos e

escreveu e traduziu por esta época alguns dramas e tra-

gedias que ficaram ignorados. Em 1826 foi ordenado e

despachado parocho Augusto Frederico de Castilho, seu

irmão e companheiro de infância, mais novo dous annos,.

com quem aprendeu latim, rhetorica, philosophia, lín-

guas, etc, sob a direcção dos mesmos mestres, e com o

qual foi para S. Mamede de Castanheira do Youga^

onde passou outo annos da sua vida até ao completo

triumpho da causa liberal ; ali traduziu Ovidio e viveu

de idyllios hgeiros e pueris, como o bucolismo de Lon-

gus. Augusto Frederico lançou-se na pohtica parlamen-
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tar e seu irmão acompanhou-o proclamando-se também

liberal nas suas Epistolas ao Usurpador na saída de

Portugal e ao Povo nas Eleições de 1834, onde o fu-

turo visconde se diz vate plebeu, quando pelo contrario

«parece que se jurara ou encartara poeta cesáreo da casa

Bragança Bourbon, pelo que vemos do Tributo saudoso

d inemoria do Libertador, e no Transito do snr. D.

Pedro V. Tudo verduras de uma infância perpetua, que

se desdobra em uma prolixidade de fructos» (pag. 438).

Os assumptos pueris é que elle amava de preferen-

cia, a fabula tinha encantos infantis ; assim nas Cartas

de Ecco e Narciso conta em est3'lo de Florian— «o

amor não correspondido de uma terna m-mpha por um
mancebo cruel», empregando a mythologia como um
thema galante para versejar á Demoustier; a verdadeira

interpretação da mj^thologia nunca a conheceu Castilho,

que apenas viu a antiguidade pelas Metamorphoses e

Amores de Ovidio. Theophilo Braga começa a anal^-sar

as Cartas de Ecco e Xarciso, mas bem depressa decla-

ra « que está esgotado o assumpto ; tudo o mais não tem

movimento ;
gira sempre no mesmo eixo; o poeta con-

tinua os monólogos como uma criança inquieta, que se

não cansa de assoprar freneticamente em um assobio de

feira até quebral-o... O resto do livro é digno de com-

paixão pelas futihdades da puerícia» (pag. 444). Este

poemeto académico teve grande influencia na sua vida,

porque foi o que lhe deu nome em Portugal e no Brazil.

Este livi"o deu origem ao casamento de Castilho com

uma senhora, que lhe escreveu defendendo o seu sexo,

e perguntando-lhe se se lhe apresentasse uma Ecco imi-
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taria iSTarciso. Pouco mais de dous annos viveu casado,

porque o casamento foi retardado até 1834 e logo em
fevereiro de 1837 lhe morreu a esposa.

Castilho não podia elevar-se da poesia pastoril e pie-

gas das Cartas de Ecco e Narciso, da Primavera e do

Amor e MelanchoUa ao subjectivismo romântico das no-

vas concepções artísticas, e portanto condemna nos seus

prólogos a introducçcão feita por Garrett. A Primavera

€, como diz Theophilo Braga, «uma bemaventurança de

fátuos. ..» «Sempre uma nauseabunda doçura, uma lym-

phatica brandura ! Fiquem por uma vez destruídas estas

funestas influencias dos poetas didácticos do Império»

(pag. 456).

O Amor e MelauclioUa é uma imitação insípida das

modinhas brazileiras, que teve voga na sociedade bur-

gueza. Apesar de não comprehender e de combater o ro-

mantismo, Castilho sentiu-se influenciado por elle e es-

creveu A Noite do Castello. No prologo dos Quadros

Históricos de Portugal ainda verberava o romantismo e

classificava o admirável romance de Victor Hugo, a No-

tre Dame de Paris, de «famoso monstro litterario» e de

^libello diffamatorio e infernal contra a natureza huma-

na», ainda chamava aos românticos algozes do coração,

da alma e da fé, e lançava sobre elles este ridículo bra-

do : eu vos desprezo. Assim como na politica não tinha

individualidade, nem convicções, ora cantando a liberda-

de, ora o despotismo, do mesmo modo, depois de con-

-demnar ao desprezo a eschola romântica, declara-se ro-

mântico no poema A Noite do Castello e nos Ciam.es

do Bardo, mas diz que entra no romantismo como ex-

1
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plorador. A Noite do CastcUo é um poema romanesca

de sentimentos falsos, inspirados pela leitura dos roman-

ces em voga, e no qual apparece uma Edade-média toda

convencional. Os Ciúmes do Bardo são um poema de

estylo bvroniano, mas sem elevação e sem naturalidade,

Castilho, para Theophilo Braga, é «em proporções mais-

acanhadas» o que Monti «foi em ponto grande». «Como-

Monti, Castilho é o ultimo representante da Arcádia^

com um idyllio assucarado, de forma alindada, celebran-

do todos os pequenos interesses dos epithalamios dos al-

tos personagens; a sua elegância e correcção têm o quer

que é de receita, o que se chama elmanismo... Monti e

Castilho primam pelo bem acabado da forma e pela ver-

satilidade das ideias, das convicções e do caracter, pela

pretensão a puristas da lingua e pela incapacidade de

tratarem scientiíicamente os problemas da philologia»

(pag. 471). Castilho é o representante mais completo da

decadência litteraria e moral a que chegou o paiz sob o

constitucionalismo bragantino, foi o ultimo inimigo da

revolução na litteratura e o maior corruptor da moderna

geração litteraria. O espirito infantil de Castilho revela-se

em muitos caprichos e entretenimentos pueris da sua

vida, como o uso de começar os versos por letra minús-

cula, a Mnemónica, o A B C repentino, o Tratado de

Metrificação, o Cérebro artificial, etc. Castilho preferiu

sempre a traducção á invenção, porque lhe faltavam

ideias; as traducções, porém, não eram senão um pre-

texto para fazer phrases sonoras e cuidadas, sem se oc-

cupar do rigor da interpretação, e mesmo sem procurar

comprehender o original, que traduzia muitas vezes de
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qualquer versão franceza. Começou por traduzir Oví-

dio sem comprehender o poeta, e terminou por torturar

as obras primas de Molière, de Goethe e de Shakes-

peare.

Xo meio das perturbações politicas da Maria da

Fonte 8 da infame intervenção estrangeira contra o mo-

vimento nacional, Castilho foi para a ilha de S. Miguel,

onde escreveu a Felicidade pela Agricidiura e vários li-

vros para as escholas de Ponta Delgada, e traduziu e

adulterou o drama Camões, de Yictor Perrot e Dumes-

nil, que fez passar por original durante alguns annos, e

cuja acção é falsa perante a historia. Em 1848 começa-

ram os conflictos litterarios contra Castilho, e a Leitura

repentina, que elle punha a par dos Lusiadas, originou-

Ihe novas polemicas violentíssimas ; em 1854 foi ao Bra-

zíl pregar o seu methodo de leitura e com a bulha que

fez conseguiu receber até á morte o ordenado annual- de

um conto de reis, como commissario geral das escholas

do Methodo repentino.

Tendo morrido Garrett èm 1854 e tendo-se retirado

Herculano da vida publica, Castilho procurou impôr-se á

geração moderna, como o director do espirito publico,

para o que lhe faltavam todas as condições ; tinha po-

rém o estylo e foi este a base da sua theocracia. Fez-se

jmntifex maximus da litteratura portugueza e a sua pa-

lavra tornou-se infallivel. Em 1865 alguns escriptores,

que se lançaram na corrente da actividade intellectual

que ia por toda a Europa, ousaram atacar o Romantis-

mo emanuelico e escreveram e pensaram com liberdade

e independência. Foi a gra^nde lucta litteraria que rece-
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beu o nome de Eschola de Coimbra. Castilho desde en-

tão até que morreu arvorou -se em chefe do grupo atra-

zado dos auctoritarios, a que Theophilo Braga chama—
Pedcmtocmcia jjortuguexa. A traducção do Fausto de

uma versão franceza foi a morte moral de Castilho ; os

novos esmagaram-no a elle e a todos os defensores do

mestre. Entretanto surgia nova eschola e progredia o

movimento revolucionário.

Este movimento começado em 1865 divide-se em
três phases: a primeira, poética e metaphysica, concen-

trou-se em Coimbra; a segunda partiu do Porto, em
1868, com os trabalhos históricos sujeitos aos novos pro-

cessos de critica comparativa ; a terceira tem principio

em Lisboa, em 1871, com as Conferencias democráticas

do Casino, «em que preponderava ainda a indisciplina

metaphysica, que foi inutilisar-se no mysticismo societá-

rio, até que começa a nova orientação mental pela pro-

pagação da Philosophia positiva, que levou os phenome-

nos apparentemente desvairados da politica a subordina-

rem-se ao critério da sociologia, acabando com a pertur-

bação revolucionaria» (pag. 194). A dissolução metaphy-

sica do Romantismo enianuelico, principiada pelo lyris-

mo byroniano e humanitário, accentuou-se cada vez mais

e transformou-se em critica scientifica e em aspiração

revolucionaria. A Philosophia positiva veiu dar uma di-

recção salutar aos espíritos e disciplinar a emancipação

intellectual ; a sua influencia faz-se já sentir na vida

moderna, na poesia, na critica, no romance, na historia,

na pedagogia, na politica, etc. O centenário de CamOes

em 1880 revela a orientação do espirito publico n'este

i



ACTIVIDADE SCIKNTIFICA 203

sentido, e deve ser o principio de um novo período de

revivescência para a nacionalidade portugueza.

A Historia do Romantismo em Portugal, que acaba-

mos de analjsar, é a historia critica da época que termi-

nou. Era tempo de serem estudados e conhecidos no seu

justo valor os três corypheus d'esta época, que precedeu a

época da disciplina positiva em que entramos. Theophilo

Braga, escrevendo esta obra, prestou um grande serviço

á litteratura portugueza e particularmente á nova gera-

ção, a quem ainda alguns espíritos medíocres e consciên-

cias gastas tentam impor a auctoridade lendária dos

mortos. Acabaram os ídolos, e os novos para seguirem

precisam de conhecer o progresso scientífico, que se des-

envolve e augmenta sob a direcção positiva pelo critério

philosophico.

Em 1875 saiu á luz o Manual da Historia da Lit-

teratura portaguexa, notável resumo da Historia da

Litteratura portugueza, por Theophilo Braga, e supe-

rior a ella, na opinião do erudito professor, em quanto

ao plano e ideia geral. Destinado especialmente ao ensi-

no nas aulas de instrucção secundaria, respondia de uma
maneira honrosa ao convite feito por muitos professores

dos lyceus nacionaes e directores de collegíos particula-

res, que se queixavam da falta de um compendio ele-

mentar d'este ramo de conhecimentos. Mas, contra o

que era de esperar, o acolhimento dispensado ao Manual
não correspondeu ao seu valor pedagógico, apesar da

approvação da Junta consultiva de instrucção publica. A
maioria dos professores esquivou-se a adoptal-o para tex-

to das lições, sob o pretexto de que era... grande; e.
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passaram-se dez annos sem que a edição de todo se es-

gotasse. A rasão d'este facto descreve-a o auctor n'estas

palavras: «A instriicçiio publica em Portugal faz-se á

custa do emprego exclusivo da memoria, segundo a tra-

dição pedagógica dos jesuítas, e por isso o professor quer

um texto dogmático, paragraphado, em forma de defini-

ções e de enumerações categóricas, de modo que em
interrogações peremptórias avalie o estudo do alumno*.

Theophilo Braga, obedecendo ao excellente preceito de

Comte, de que «os tratados didácticos devem unicamente

dirigir-se aos mestres, através dos quaes deve sempre

passar a instrucção destinada aos discípulos», preceito

que é hoje em dia opinião corrente entre todos os gran-

des pedagogistas, escreveu o seu livro para o professor,

para ser lido e d"elle se extrahir a doutrina « segundo o

critério de quem ensina». Procurou combater o vicio da

instrucção jesuitica, mas a tentativa sossobrou, graças ao

atrazo mental da maioria do nosso professorado.

O Curso de Historia da Litteratura portuguexa é

uma segunda tentativa, uma reincidência no mesmo in-

tuito pedagógico. E com rasão diz o auctor : « O que uão

fizeram os professores praticamol-o nós, estudando o nos-

so livro em quanto aos seus defeitos de methodo e defi-

ciências de investigação. Podemos repetir as bellas pala-

vras de Montaigne : « Je nay pas plus fait moji livre,

que mon livre m'a fait». Terá este livro melhor acolhi-

mento do que teve o seu predecessor? Cremos que sim,

porque dez annos são mais do que sufficientes para o es-

pirito do nosso professorado ter progredido, ter-se eleva-

do á communhão da sciencia moderna.
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Theophilo Braga quando publicou o Manual de His-

toria da Liiteraiura portuguexa, já o considerava

superior pelo plano e ideia geral á sua grande obra,

íl'onde o extraíra. Superior e muito superior a todos os

respeitos é ainda o Curso de Historia da Litteratura

portuguexa, não só porque, nos dez annos decorridos,

innumeros e valiosos documentos de ethnologia, de

43thnographia e de litteratura popular vieram enrique-

cer as nossas fontes litterarias e históricas, como por-

que os processos scientiíicos do auctor melhoraram-se

€ adquiriram maior precisão pelo desenvolvimento dos

seus estudos philosophicos. Dous pontos capitães dis-

tinguimos, principalmente, onde se revela de um modo

inilludivel a superioridade do novo livro sobre o antigo,

€ são : — a mais perfeita e completa comprehensão da

Edade-média nas suas relações com os períodos históri-

cos que a precederam e com o que a seguiu, e bem as-

sim na sua própria florescência moral, artística e littera-

ria ; — e a applicação luminosa da divisão dos phenome-

nos sociaes em staticos e dgnamicos á vida litteraria das

nações, divisão estabelecida por Blainville para os phe-

nomenos biológicos, e estendida por Augusto Comte á

sociologia. Se juntarmos a isto, a coordenação svstema-

tica das litteraturas modernas, um julgamento mais só-

lido da litteratura nacional nas suas relações com as lit-

teraturas estrangeiras, a determinação philosophica da

unidade occidental nas litteraturas como nos demais phe-

nomenos sociaes, um esboço mais circumstanciado de

cada uma das épocas litterarias, um plano mais rigoro-

samente scientifico em cada uma das partes como no
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conjuncto da obra, e emfini maior clareza de exposição,

teremos dado uma concisa ideia do mérito superior do

novo livro confrontado com o antigo. E se é superior sob

o ponto de vista scientiíico e pliilosophico, Ucão o é me-
nos sob o ponto de vista pedagógico ^.

Estas palavras não envolvem uma affirmação banaL

A perfeição attingida pelo auctor n'este livro explica-se.

E a sjTithese de uma elaboração litteraria de longos an-

nos. O Curso de Historia da Litteratura portiiguexa

tem atraz de si vinte volumes da Historia da Littera-

tura portuguexa, doze volumes de fontes tradicionaes, o

Cancioneiro po7'tnguex da Vaticana, varias edições cri-

ticas de poetas nacionaes, os Elementos da Nacionalida-

1 Acerca d'este livro escreveu Léo Quesnel na Revue politique

et litiéraire (an. xvi, ii.° 19): «Eis aqui um livi'o que confirma,

desenvolve e demonstra tudo o que nós podiaraos dizer de uma obra

pedagógica de primeira ordem, cujo objecto directo é o ensino supe-

rior da juventude portugiieza, mas que nos fornece novas provas do

estado sempre avançado da cultura intellectual d'este paiz e da par-

te importante que a França teve outr'ora na educação de um povo

pequeno pelo numero e grande pelas obras.

« O Curso de Litteratura portuguexa, do snr. Theophilo Braga,

é uma obra de reflexão, um dos livros que — como nota um critico

portuguez. . . o snr. Teixeira Bastos — surge só n'um cérebro bera

preparado. Não é difficil accumular os materiaes de um tal livro;

é trabalho de paciência ; o que lhe dá o valor é a cohesão, é a in-

telligencia dos factos ; n'uma palavra, são as verdades geraes e phi-

losophicas que d'elle resultam.
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de portvguexa e a Historia da Pedagogia em Portugal

(na Bcvista de Estudos livres), além de quatorze annos

de exercício effectivo como professor de litteraturas mo-

dernas, especialmente de litteratura portugueza, no Curso

superior de Lettras. Da elevação do critério philosophico é

sufficiente testemunho, entre muitos outros trabalhos, o

St/stema de Sociologia, publicado em 1884. Com taes

precedentes, o volume de que nos occupamos devia ser

necessariamente uma obra prima. A difficuldade não con-

siste em escrever um livro d'este quilate, mas sim em
attingir o gráo de conhecimentos scientificos e litterarios

pela investigação e estudo e de desenvolvimento cerebral

pela perfeição dos methodos, para que a elaboração de

um tal livro seja uma cousa espontânea. IS['estas pala-

« O siir. Theophilo Braga era talvez o homem melhor preparado

para semelhante trabalho. Professpr vitalício de Litteratura. . . está

na posse do seu assumpto como o pode estar um pedagogo; mas o

que o colloca acima do mesmo assumpto, e que dá amplitude á sua

obra, é qne elle é sobretudo historiador e philosopho. O sar. Theo-

philo Braga vulgarisou em Portugal o systema de Comte, como

Stuart Mill e Eicardo Congrève o vulgarisaram em Inglaterra. Não

tratando aqui qual é a solidez d'este S3'stema, é certo que a vasta

synthese que apresenta quando se applica a um assumpto como é a

historia de uma litteratura nacional, deve ministrar-lhe luz ».

E concluindo sobre a influencia do livro : « Fornecerá, no emtan-

to, noções, esclarecimentos, synthese a quem quizer estudar não so-

mente a historia da litteratura de Portugal, mas a de todas as litte-

raturas do mundo».
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vras se sjnthetisa a melhor recoinineudação d'este tra-

tado \

Nos prolegomenos estabelece o erudito professor as

bases da critica litteraria, pela determinação successiva

dos elementos staticos da litteratura : a raça, a tradição,

a Ungua e a nacionalidade, e do elemento djnamico,

definindo a Litteratura como «uma synthese; o quadro

do estado moral de uma nacionalidade ; a expressão con-

sciente da sua evolução secular e histórica». Escreve o

auctor: «Subordinada ao meio social pela sua origem e

destino, a litteratura reflecte todas as modificações suc-

cessivas d'esse meio, achando-se, como todos os outros

phenomenos sociológicos, sujeita a leis naturaes de or-

1 Na revista americana American Journal of Pldlology, pu-

blicou o professor A. M. Elliott, um importante estudo sobre o Cur-

so de Historia da Litteratura portitgucxa, de que resumiremos as

plirases capitães : « O homem sobre quem, mais do que em qualquer

outro, parece actuar alguma cousa do espirito litterario que inspirou

o grande Camões, é certamente o auctor d'este livro.

« A sua forte energia, o seu muito saber, a sua actividade extra-

ordinária difficilmente poderão ser excedidos por qualquer escriptor

da península, e particularmente nos tempos modernos o seu exemplo

é uma excepção no meio dos seus concidadãos.

«Animado de resoluto patriotismo, tem combatido insuperáveis

obstáculos, fazendo conhecido de todo o mundo os ricos thesouros da

tradição portugueza, ou deixando aos seus compatriotas, tão exclu-

sivos na sua vida litteraria, o gérmen do moderno saber europeu,

cuja influencia liberal tanto tem emancipado os estudos modernos

levantando-os do formalismo e estreiteza dos tempos medievaes ».

Depois de resumir lucidamente o coutheudo do Curso e o seu

methodo, couclue Elliott

:
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dem statica ou de conservação, e de progresso ou de

acção dijnamica. Sem o conhecimento dos elementos

staticos das litteraturas, é impossível comprehender a

sua origem, e modo de formação ; sem a apreciação das

condições dynamicas, mal se avaliará o que pertence á

influencia individual dos escriptores de génio. Pela mu-

tua dependência entre os phenomenos staticos e dynami-

cos é que se podem caracterisar as épocas litterarias de

esplendor ou de decadência, de invenção ou de imita-

ção». N'estas palavras acha-se condensado o critério so-

ciológico, applicavel a todas as litteraturas, e que, no li-

vro de que estamos fallando, se emprega excellentemente

a propósito da litteratura portugueza.

« Uma vantagem importante da obra é o beneficio que advera ao

leitor do conhecimento que o auctor tem das recentes investigações

dos eruditos inglezes, allemães, francezes e italianos. A este respeito,

a moderna eschola critica e os escriptores da historia litteraria em
Portugal, mostram um trabalho sério, o que é realmente animador,

comparando-se com os escriptores de ha muito poucas dezenas de

annos.

« Comprehenderam bem o espirito activo da cultura do sécu-

lo XIX, e em parte alguma mais do que na nobre Lusitânia de hoje,

podemos vêr as ideias hberaes da vida litteraria da Europa produ-

zir mais ricos fructos e o enthusiasmo dos trabalhadores, acompa-

nhado de uma comprehensão tão verdadeira do seu dever para com

o passado glorioso.

«Para qualquer se convencer d'isto, basta lêr este importante e

opportuno trabalho de um dos seus mais brilhantes eruditos e mais

instruídos escriptores». (Traduzido no Século, n.» 1:984, do vii

anno. Lisboa).
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Na raça predominam os caracteres ethnicos do ibero,

essa raça da alta Ásia, qoe faz a transição entre a raça

amarella e a aríaca, na opinião de Bergmann, e que se

fixou na p]uropa, onde se cruzou com os Celtas. O ele-

mento berber e mauresco avivou esses caracteres na pe-

ninsula, no Mosarabe, e por isso esse «t3^po ainda trans-

parente no povo de hoje, e na feição moral de um som-

brio fatalismo». A tradição é, «por assim dizer, o vesti-

gio da primitiva unidade ethnica», quer nas formas ly-

ricas, quer nas épicas, quer ainda nas novellisticas, deri-

vadas de crenças religiosas e de costumes idênticos e

communs. A lúujua pertencendo ao grupo das novo-la-

tinas ou românicas, é uma transformação particular do

latim rústico acceite pelas populações dos pagi, nas pro-

víncias do império, em rasão da sua «grande similari-

dade com os dialectos pelasgicos» que ellas fallavam. A
7iacionaUdade, obedecendo a «imperiosas e fataes circum-

stancias» independentes de qualquer vontade individual,

formou-se pela desmembração da Hespanha e «ficou o

tjpo do pequeno estado livre peninsular», através de to-

das as vicissitudes da politica dyuastica. Posto isto, os

caracteres da raça, as tradições, as formas da linguagem

e o sentimento da nacionalidade são os elementos da

emoção commum expressa pelo escriptor ou artista nas

suas obras. Assim a obra prima, litteraria ou artística, é

«a que mais assenta sobre bases ethnicas e tradicio-

naes».

Theophilo Braga, no Curso de Historia da Litiera-

tura portugiiexa, investiga nas differentes épocas da^

nossa litteratura quaes os escriptores que mais se apro-
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ximaram das fontes populares, desde o rei D. Diniz no

século XIII, os poetas do Cancioneiro de Rezende no sécu-

lo XV, (xil Vicente, Christovão Falcão e Luiz de Camões

no século xvi, Rodrigues Lobo e D. Francisco Manuel

de Mello no século xvii, até Almeida Garrett no nosso

século. A elevação e grandeza artística de cada qual

mede-se pela maior ou menor influencia dos elementos

tradicionaes. Tanto maior será o génio poético, quanto

mais profundamente mergulhar na grande corrente da

alma popular.

Dividindo a historia da nossa vida litteraria em seis

épocas, o distincto professor descreve na primeira (sécu-

lo XII a xiv), que intitula Trovadores Gallecio-Portu-

guex.es, a influencia do sul da França ou gallo-romana

(litteratura provençalesca), a do norte da França, on gallo-

franka (canções do Gesta), a armoricana, ou gallo-bretã

(La3^s e novellas) e a latino-ecclesiastica e humanista;

na segunda época (século xv), dedicada aos Poetas pa-

lacianos, occupa-se da elaboração do Lj^rismo provençal

pelo génio italiano, da diffiisão das Novellas da Tavola

Redonda em Portugal, da erudição latinista e da exis-

tência de um elemento popular, revelado nas cantigas

ao condestavel Nuno Alvares e a Aljubarrota, nas refe-

rencias aos romances tradicionaes e nos autos, momos e

entremezes ; na terceira época ou dos Quinhentistas (sé-

culo xvi) trata da Renascença da cultura greco-romana,

considerada como negação da Edade-média, do conflicto

entre a tradição medieval e a erudição clássica, da in-

fluencia da Itaha e seu prevalecimento. É este o perío-

do mais brilhante da litteratura portugueza, quando Fer-
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não de Oliveira e João de Barros escrevem as primeiras

tentativas da nossa grammatica; Gil Vicente funda o

theatro nacional com os seus autos e levanta a arte pe-

los seus trabalhos de ourivesaria; Bernardim Ribeiro e

Christovão Falcão attingem o sublime no lyrismo popu-

lar; Sá de Miranda e a sua eschola, obedecendo á influen-

cia italiana, introduzem entre nós a imitação clássica; Da-

mião de Góes, espirito rasgadamente encyclopedico, trans-

forma de facto as chronicas pela applicação da critica;

Garcia da Horta, na historia natural, e Pedro Nunes,

nas mathematicas, alcançam nome eminente; Francisco

Sanches, precursor de Bacon e Descartes, traça a syn-

these negativista, proclamando resolutamente : Qiiod ni-

hil scitur; e emfim Camões, primeiro entre os primeiros

do seu tempo, concilia o espirito clássico com o medie-

val, e escreve a grandiosa epopêa do mundo moderno.

Na 4.* época (século xvn) — Os Culteranistas— falia o

auctor do syncretismo da influencia itahana e hespanho-

la em Portugal e da tentativa da reforma dos estudos

philologicos. A 5.^ época — Os Árcades — (século xvm)

é consagrada ao pseudo-classicismo francez, ás reformas

do marquez de Pombal sob o influxo dos economistas

francezes, e á influencia da Encyclopedia no nosso paiz.

Emíim a 6." época, Romantismo (século xix), compre-

hende a renovação da litteratura como uma consequên-

cia das emigrações liberaes, a dissolução do romantismo

pela critica revolucionaria e scientifica.

Theophilo Braga, chegando [ao fim d'este bello vo-

lume, conclue da forma seguinte

:

«Pelo estudo da historia da litteratura chega-se á
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descoberta de uma intima solidariedade aífectiva entre

todos os povos da Europa, revelada pelas creações artís-

ticas com que mutuamente se influem
;
por estas rela-

ções de épocas e de escholas, de correntes de gosto e de

renovações criticas, vê-se que a continuidade da civilisa-

ção Occidental, interrompida pelo conflicto de crenças e

de interesses políticos, actuou sempre como estimulo de

coordenação social nas manifestações desinteressadas e

livres do espirito. Tal é a lição implícita na historia lit-

teraria de qualquer dos elementos do grupo românico,

que nos revela a primeira base da grande synthese so-

ciocratica para onde se caminha» ^.

1 A imprensa italiana não foi menos generosa na apreciação

d'esta obra, do que a franceza e americana

:

«L'autore è noto come il piu ardito copo-souola dei libero

pensiero nella peninsola ibérica. Abbiarao già parlato di altii suoi

scritti inspirati forse troppo strettamente ai principii dei positivis-

mo clássico di A. Corate e Littré, ma non meno pregevoli ad onta di

ciò per Teriulizione, per il liberalismo delle idee, per la chiarezza

dello stille. Delia sua cultura è bella prova il libro che ora abbiamo

avuto da lui, un corso completo cioè di storia delia letteratura por-

toghese, a cominciare dai trovatores dei xii secolo fino ai trionfo de-

finitivo delia scuola romântica nel xix.

« Nella storia deli' attivitá letteraria dei Portogallo si rispecchiano

le fasi attraversate dalla letteratura dei paesi affini, e piu special-

mente delia Spagna e deli' Itália. Notevolissima è sempre stata Tin-

fluenza delia civiltà italiana suUa portoghese, perche, se fino ai se-

colo xrv i primi poeti e prosatori dei Portogallo mostrarono vincolo

troppo stretti coUe rozze e primitive manifestazioni letteraria dei gé-

nio francese, il secolo xv invece segua il principio d'una influenza

generale dei pensiero italiano che si c manteuuto dali' umanismo dei
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O Curso de Historia da Litteratura portugueza

mostra, com effeito, a intima solidariedade affectiva que

existe, e existiu sempre, entre Portugal e os outros po-

vos da Europa.

Em 1881 publicou Theopliilo Braga um volume, in-

titulado Questões de Litteratura e Arte portuguesa, ou

Pequenos escriptos.

O titulo de Pequenos escriptos, definindo assim des-

pretenciosamente a natureza d'esta publicação, encer-

ra um certo numero de trabalhos scientificos e estu-

dos criticos, a maior parte dos quaes havia sido publica-

da antes em periódicos e revistas litterarias e que foram

Eisorgiraento fino ali' Arcádia dei settecento. Coa la rivoluzione dei

1789 è subentrata naturalmente alia nostra Tinfluenza francese, fino

a clie negli anni piu vicini a noi anche nella letteratura portoghese

si è acceutuato quel movimento sintético e cosmopolita, che è devnto

alia facilita stragrande dei commerci fra le diverse nazioni d'Europa

e alia piu diífusa conoscenza delle lingue strauiere.

« II Braga è filosofo e letterato ad un tempo. Ciò dà sommo va-

lore alia sua storia letteraria, perche lo sviluppo intellectuale umano,

che si manifesta sotto le forme delle creazioni artistiche, ha anch'esso

la sua filosofia : filosofia che è ancora in gran parte da fare, ma che

useira presto o tardi dal cumulo fin qui sterile e disforme delle iu-

dagiue storico-critiche deli' época nostra. Perche letterato, la sua

storia è completa ed erudita : e perche filosofo, essa è anche impar-

ziale e in molti concetti dei tutto nuova. Cosi ci sembrano inspirate

ad un profondo senso filosófico le belle pagine dove Tautore cerca di

stabilire gli elementi statici e i dinamici delia letteratura portoghe-

se, ponendo fra i priíni la razza, la tradizione, la liugua e la nazio-

nalità: fra i secondi, Tazione esercitata dalle grande individualità

di Francisco de Sousa [de Sá), di Gil Vicente, e specialmente di



ACTIVIDADE SCIENTIFICA 215

modificados, corrigidos e augmentados de accordo com

as novas descobertas feitas no campo da litteratura e da

arte pelo distincto escriptor. Estes cavacos e aparas do

material em que trabalha, estas varreduras da gaveta,

•como pittorescamente lhes chama o auctor, reuniu-os em
volume subordinaudo-os ao nexo chronologico e assim

prestou um bom serviço aos que estudam, porque ligou

e deu a lume o que andava disperso e quasi esquecido

por um numero infinito de revistas e jornaes. N'esta

Luiz de' Camoens, poi Tazione delle condizioui etico-politiche nelle

varie epoche storiclie, e infiae, come vederamo, quella delle afíini

letteratare dei popoli romanici.

« II Braga ha ditnostrato in questo suo volume di eapere applica-

re quei principii di storia e critica letteraria, che egli proclamava fra

i primi dei suo paese fino dali' anuo 1875: =La riforma neli' inse-

gnamento delle letterature» scriveva egli nel suo ottimo Mmmal de

Historia da Litteratura portuguesa «deve partire dalla conclusione

cui é giunta la scienza moderna — clie lo studio delle creazioni in-

tellettuali non si puo fare in modo asteatto. È necessário spiegarle

ed apprezzarle nelle lore relaxioni storiche, cioè nell' ambiente e

nelle circostanze in cui si produsero.= Non dimentichiamo, adunque,

suiresempio dei Braga, Telemento nazionale; ma ricordamoci che

Tumanità progi'edisee contemporaneamente in piu punti, e che cias-

cuno di questi rappresenta un centro di attività, il quale subisce

riníiuenza degli altri e a sua volta fa loro subire la própria. Esisto-

no, è vero, le letterature diverso, come esistono le diverse lingue

:

ma nessuna di esse potrebbe vivere isolata, e tutte sono come funzio-

ni coordinate d'uno stesso organismo mentale — quelle deli' umani-

tà incivilita». (Rivista di Filosofia scientijica, diretta da E. Mor-

selli, vol. v, serie 2.^ (Novembro, 1886), pag. 698 e 699).

15
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collecção de pequenos escriptos vêm tratados assumptos

de grande importância litteraria como a questão do

Amndis de QauJa ser portajuez ou hespanhol, a iden-

tidade do poeta e do oiuives Gil Vicente, a reivindica-

ção do Palmeinm de Inglaterra, etc. etc. Entre todos

os artigos tem decerto o primeiro logar o que se intitu-

la: O portiifjuex Sanches, precursor do Positivismo, na

qual o dr. Theophilo Braga prova, que Francisco San-

ches, na segunda metade do século xvi, dando a lume o

seu livro Quod nihil scitur, foi um dos precursores do

Positivismo, pois proclamou a distincção entre o cognos-

civel e o incognoscível, indo líuscar a forma do conheci-

mento ás sciencias.

O estudo sobre o Marque x de Pombal merece es-

pecial menção, porque o erudito professor analysa os

actos do grande ministro com a imparcialidade e com o

rigor imposto pelo critério histórico ; Sebastião José de

Carvalho e Mello é apeado do pedestal a que incon-

scientemente foi elevado e fica reduzido ás verdadeiras

proporções de homem decerto notável, mas bastante sel-

vagem, ambicioso, louco e pouco a par do desenvolvi-

mento intellectual da época. É mais um idolo partido,

embora pese aos innumeros admiradores do despótico

marquez. Ninguém contesta que elle praticou alguns

actos bons como homem de estado, mas a triste verdade

é que os seus erros e crueldades offuscam muito o vul-

to que nos querem apresentar como um dos primeiros

portuguezes. Outro artigo curiosíssimo e importante does-

ta collecção é o que traz por titulo : Joaquim Silvestre

Serrão e a Musica sacra portugueza, onde nos revela
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a existência d'essa organisação especial que morreu qua-

si desconhecida na ilha de S. Miguel.

O volume termina com dous excellentes artigos so-

hre os iniciadores do Romantismo em Portugal: Al-

meida Garrett e Alexandre Herculano, nos quaes Theo-

philo Braga se refere aos trabalhos de Gomes de

Amorim e de Serpa Pimentel, elogiando aquelle pelo

grande numero de factos que foi accumulando sobre a

vida de Garrett, e tratando este com rigorosa e justa

severidade por vir especular com o publico dando á luz

um livro insignificante, banal, obra de fancaria em que

compromette Herculano e injuria torpemente o critico do

grande historiador e em geral todos os positivistas.

Doze annos depois do apparecimento da Historia do

Romantismo em Portugal, onde Theophilo Braga julgou

a obra litteraria de Garrett, Herculano e Castilho, veiu

á luz o estudo complementar d'essa época da nossa lit-

teratura, correspondente á phase do Ultra-Romantismo

6 da sua Dissolução critica, sob o titulo de— As Mo'
clernas Ideias na Litteratura portuguexa.

A segunda geração dos escriptores românticos, na

falta de um ideal, de uma doutrina philosophica, influen-

ciada pela marcha politica de meio social, cahiu n'um

convenciouahsmo rhetorico e sentimentahsta. Correspon-

dia ás formulas simuladas do liberalismo constitucional,

de modo que a dissolução do romantismo foi para assim

dizer uma consequência da depressão do espirito nacio-

nal. A intervenção estrangeira de 1847 abafou todos os

elementos da revivescência, Edgar Quinet, que visitou

Portugal, diz que não sabe o que admirar mais, se a en-
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fatuação do poder, se o somno da opinião ^. O governo

de D. Maria ii obstinava-se a impedir a resurreiçào do

povo, que aspirava a renascer. E com effeito conseguiu

a rainha o que desejava. Entrou-se desassombradamente

na falsificação do parlamentarismo ; e a litteratura, não

tendo por guia um sentimento ou uma aspiração, lan-

çou-se nos exaggeros de uma emoção fictícia e empliati-

ca. Theophilo Braga na introducção a este seu ultimo li-

vro estuda a correlação entre o regimen constitucional e

o romantismo nas suas phases diversas e successivas. O
meio, o tempo, a atmosphera moral que envolve o es-

criptor ou o artista, actuam poderosamente sobre o seu

caracter, determinam as tendências do seu espirito, pro-

vocam as manifestações particulares do seu génio. Diz

com rasão o distincto publicista: «Muitos dos nossos es-

criptores modernos, poetas, romancistas, críticos, não po-

dem ser julgados por um processo ps3'cliologico sobre as

manifestações do seu talento ; é preciso completar esse

exame pela dependência do meio social contra o qual

reagiram, ou a que passivamente se adaptaram» (vol. i,

pag. 5). Este processo critico, que na Historia do Ro-

mantismo applicou a Herculano e a Garrett, serve, na

obra de que estamos fallando, para explicar racional-

mente como a geração dos Ultra-roinanticos não produ-

ziu o que d'ella se devia esperar e como «ao império

^ La France et la Sainte Alliance en Portugal, 1S47, foliíe-

to, pag. 5G.
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pleno das mediocridades se seguiu uma geração de pro-

testo ».

Os próprios epigones do Romantismo em Portugal

renegavam os seus pretendidos continuadores. Garrett,

nas Viagens na inhilia terra e no romance Helena, e

Herculano, em um parecer apresentado no Conservató-

rio dramático, condcmnavam ou ridicularisavam os pro-

cessos litterarios do Ultra-romantismo. Castilho é quem

então empunhava o báculo litterario ; «passava breves e

bulias de génios aos que o thuribulavam. Creou-se as-

sim um pequeno mundo de litteratura convencional, cha-

mado do Elogio niutuo, em que os insensatos ultra-

romanticos se impuzeram á admiração provinciana, e pro-

clamaram a própria importância individual para se tor-

narem deputados, conselheiros, ministros de um theatral

parlamentarismo, collaborando na obra dissolvente da

Pedantocracia portugueza» (vol. i, pag. 96).

A revolução de 1848 em França repercutiu-se em
toda a parte, convulsionando profundamente as nações

da Europa, mas em Portugal, deprimido pelo crime da

intervenção armada, pedida pela casa de Bragança, en-

controu uma geração que tentava obliterar o facto ver-

gonhoso com a glorificação em prosa e verso da familia

traidora. No emtanto saiu do meio d'essa geração sem

•protesto, como lhe chama Theophilo Braga, «um talenta

dotado de um profundo critério politico, de uma capaci-

dade scientifica apta para comprehender e formular as

necessidades do seu meio social, e com uma indepen-

dência de caracter para affirmar os principies democráti-

cos no meio do conflicto dos partidos monarchicos, que^
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brigando entre si pelos favores da realeza, exploravam

os resentimentos da nação para ludibrial-a depois de ser-

vidos» (vol. I, pag. 103). Era Henriques Nogueira, o

auctor dos bellos Estudos sobre a Reforma em Portu-

(/nl, em volta de quem se começavam a agrupar os prin-

cipaes espíritos da sociedade portugueza, e cuja morte

prematura foi um verdadeiro desastre nacional. Depois,

da caverna de Caco, na phrase de Rodrigues Sampaio,

ou do ninho de reptis ijalacianos, segundo a expressão

pittoresca do li3^nino de Gonçalves Lima, apenas se des-

tacaram pelo ideal democrático Lopes de Mendonça e

Latino Coelho. Todos os mais talentos, n'um estado de

inconsciência lastimável, deixaram-se seduzir pela capta-

ção exercida pela dynastia brigantina.

Theophilo Braga analj^sa no livro i, consagrado aos

Ultra-romanticos, a obra e a individualidade dos princi-

paes representantes d'essa geração sem protesto — Re-

bello da Silva, Mendes Leal, Soares de Passos e Camillo

Castello Branco.

Rebello da Silva (1821-1871) «era verdadeiramente

um Jiomo duplex dos moralistas catholicos; á medida

que se eleva na vida publica, esta autonomia accentua-

se de mais em mais, tornaudo-se surprehendente na ex-

pressão oral, e banal na exposição escripta» (vol. i,

pag. 118). As suas altas aptidões litterarias, demonstra-

das principalmente no pequeno conto que todos conhe-

cem— Ultima corrida dos Touros reaes em Salvaterra,

foram pouco a pouco aniquiladas pela compressão do fe-

mentido meio politico que o absorveu.

Mendes Leal (1818-1886) foi um talento litterario,

(
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sem um ideal superior, sempre preoccupado da impor-

tância ofíicial, o que contribuiu para que nos seus tra-

balhos a naturalidade fosse suífocada por um convencio-

nalismo rhetorico e espectaculoso. Diz Theophilo Braga

:

«Pelas correntes que seguiu Mendes Leal na litteratura

€ na politica, depreliende-se que era um espirito vulgar;

e que a vulgaridade das suas concepções nunca pôde ser

bem encoberta com as pompas da linguagem, nem com

a empliase do estylo, aggravando-se mais essa inferiori-

dade quando a producção litteraria foi posta ao serviço

das ambições j9oZi7ícas » (pag. 180).

Soares de Passos (1826-1860) foi um sentimenta-

lista, um incomprebendido, um nielancbolico. Pela sua

organisação tornou-se o principal representante da trans-

ição poética da poesia romântica cavalheiresca para a

poesia pessoal e subjectivista, que vê na natureza «uma

expressão moral da melancholia inexprimível». A eloquên-

cia do sentimento, profundamente elegíaco, revela-se

bella n'algumas poesias como a Partida, o Desalento, a

Vida; no Firmamento e ,na Visão do Resgate eleva-se

o Ijrismo a um ideal mais grandioso, á alta contempla-

ção poética, quasi philosophica.

Camillo Castello Branco (1825-1890) é na littera-

tura portugueza contemporânea «a mais poderosa orga-

nisação esthetica, exercida em uma prolongada e conti-

nua ideahsação, reflectindo na sua obra todo o estado

monil de uma época perturbada por falta de uma dou-

trina» (vol. I, pag. 2'40). A vida tempestuosa de Camil-

lo, começada aos baldões e terminada pelo suicídio, pôde

extrahir-se dos seus próprios romances, repletos de pre-
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ciosas notas autobiographicas. «Na sua obra de lucta^

diz Theophilo Braga, ha creações que exprimem a pu-

reza do sentimento, o vigor da paixão, a santidade do-

mestica, o meio social portiiguez, e ha os productos for-

çados por situações angustiosas», sem um ideal superior

(pag. 278).

O Ultra-Bomantismo, phase em que estes quatro-

vultos tiveram a proeminência sobre os escriptores do

elogio mutuo, caudatários de Castilho, dissolveu-se diante

dos ataques e dos protestos da chamada Eschola de Coim-

bra. A este movimento contra a acção deprimente de

Castilho consagra Theophilo Braga o livro ii das Moder-

nas Ideias na LitteraUira portuguexa, intitulado Dis-^

solução do Ultra-1'omantismo.

A Eschola de Coimbra teve as suas origens doutrina-

rias em Victor Hugo, nas phases revolucionaria dos

Cliatiments e philosophica da Legende des Siècles, em.

Balzac com a concepção do Romance moderno, em Mi-

chelet pela intuição do passado e pelo ideal de justiça,

em Viço com as revelações da philologia, em Hegel pela

influencia metaphysica da Lógica e da Esthetica, e em-

fim em Comte com a hierarchia dos conhecimentos hu-

manos. A Revolução de 1870, repercutindo-se nas ideias

em Portugal, apressou a dissidência iniciada pela Eschola

de Coimbra e impulsionou a renovação politica, littera-

ria, scientifica e philosophica da sociedade portugueza.

Foi João de Deus (n. 1830) o precursor dos dissi-

dentes de Coimbra, o primeiro que se revoltou contra o

convencionalismo da litteratura official. As suas idealisa-

çOes, espontâneas, naturaes, verdadeiras, têm uma belle-
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za excepcional e são uma resultaPxte da sua serenidade

intima, do seu temperamento, do seu elevado sentimento

da sociabilidade. Soube renovar o Lyrismo nacional pela

aproximação do elemento popular, graças ao «estada

mental e moral em que se passou a mocidade de João

de Deus, e que se reflectiu sempre em todas as suas

manifestações artísticas, que libertaram aquella organi-

sação esthetica da deformação pedantocratica dos dous

terríveis meios que atravessou na sua existência: a Uni-

versidade e o Parlamento » (vol. ii, pag. 16). A obra de

João de Deus, cuja influencia pessoal sobre os que o ro-

deavam era enorme «pelos extraordinários poderes de

expressão, de que era dotado», contribuiu também for-

temente para que os dissidentes de Coimbra, assim como

revolucionavam as ideias, procurassem «novos effeitos

para a dicção poética com as phrases da linguagem po-

pular imaginosa e pittoresca» (vol. ir, pag. 75). Demais a

mais, como observa Theophilo Braga, «o grande poeta

tocava impensadamente todas as cordas da Ija-a huma-

na» {ibidem).

Do periodo de protesto da Eschola de Coimbra já mais

de uma vez nos temos occupado nas paginas d'este li-

vro, em rasão de que Theophilo foi o companheiro de

Anthero nos começos da revolução intellectual, como elle

próprio recorda, citando a phrase de saudade que solta-

vam os antigos condiscípulos da Universidade de Paris,

na Edade-média: Nos fuimus simul in Ga?~kindia.

Theophilo Braga apresenta-nos o seu camarada de pri-

meiros annos através de todas as phases da sua existên-

cia (1842-1891), poeta, pensador, homem de combate,
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politico e emfiin mystico desalentado ; descreve-nos a rui-

dosa Questão coimbrã que apeou do seu pedestal o ve-

lho Castilho, o Árcade posthumo, na phrase do tempo,

e avalia talvez com severidade as ideias e as obras do

grande escriptor que se elevou «ao supremo dom da pro-

sa portugueza», á profundidade dos sentimentos e á per-

feição esmeradíssima da forma poética.

Ao mesmo tempo que Theophilo Braga submettia

aos seus processos críticos a obra litteraria de Anthero

de Quental, publicava n'um volume as poesias inéditas

com outras pela primeira vez colligidas, sob o titulo de

Raios de extíncta lux, (1892), com o fim de restituir «á

vida subjectiva uma pagina luminosa e sympathica que

faltava á sua obra e á litteratura portugueza».

Para titulo do livro iii e ultimo das Modernas Ideias

na Litteratura portugueui tomou Theophilo Braga o de

ura livro ou opúsculo que Anthero em 1871 promettera

escrever— Programma para os trabalhos da Geração

futura, modificaudo-o naturalmente em Programma dos

trabalhos para a Geração moderna.

Este programma, baseado na Philosophia positiva,

abrange todas as manifestações do sêr moral, afifectivas,

especulativas e praticas. O eminente escriptor traça as-

sim a sua ordem natural ou orgânica: «Começará pela

cultura esthetica, como suggestão do sentimento para

vencer a apathia da intelligencia, e dar pela forma ar-

tística universahdade ás ideias. Chegará á cultura scien-

tifica, vencendo o escolho da especialidade por um sau-

dável regimen enc^^clopedico, e tendo sempre em vista o

fim social e humano
;
por ultimo, attiugirá a cultura phi-
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losophica, como necessidade de uma sjmtliese em que se

apoie a própria existência, e por isso actuando sobre a

direcção politica» (vol. ii, pag. 227).

De facto este programma, agora systematicamente

organisado, tem sido preenchido de uma maneira espon-

tânea e isolada por impulsos individuaes. A realisação

d'elle chama Theophilo Braga o periodo de disciplina

da Eschola de Coimbra.

A renovação esthetica comprehendeu a idealisação da

Tida publica e da vida domestica, isto é, a Epopêa e o

Eomance. Theophilo Braga, no capitulo A Synthese poé-

tica do século X.IX: A Epopêa da Humanidade, occu-

pa-se da primeira d'aquellas formas de ideahsação, fa-

zendo para assim dizer a defeza ou a justificação indi-

recta da sua monumental epopêa— Visão dos Tempos.

Quanto á segunda forma, estuda a influencia do realis-

mo no romance e a obra de Eça de Queiroz, trazida pela

corrente de ideias modernas, «embora mais presentidas

do que comprehendidas ».

A renovação scientifica acha-se apenas iniciada nos

trabalhos dirigidos pelos critérios etimológico e psycho-

logico. São, como diz Theophilo Braga, trabalhos pre-

cursores. Abrangem os estudos sobre as Tradições po-

jJidares portugnexas, a Historia da Litteratnra por-

tugiiexa, e ainda os estudos sobre a Historia da Civi-

lisação ibérica e de Portugal. Considerando a obra de

Oliveira Martins, em que a theoria psychologica da his-

toria é applicada á nacionalidade portugueza, chega

Theophilo Braga á conclusão de que toda ella se resente

da sua falta de disciplina philosophica, porquanto para
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aquelle distincto escriptor «a historia é sobretudo nma
lição moral».

Emfini a renovação philosopMca e politica, que pre-

occupa os melhores espiritos de toda a Europa, não dei-

xou de se reflectir também em Portugal, que no estado

de desorientação moral e intellectual em que se debate,

carece mais do que nenhum outro de uma doutrina phi-

losophica que discipline as intelligencias. A influencia da

philosophia positiva, que por diversas vias directas e in-

directas penetrava lentamente na nossa instrucção pu-

blica, já se fez sentir no Centenário de Camões e no

Congresso das Associações, e começa a incidir agora so-

bre os problemas da educação. As doutrinas pohticas re-

ceberam também o influxo do positivismo, baseando-se

nas condições ethnicas e históricas da Península ; assim

se chegou a estabelecer a noção do federalismo e a for-

mular o programma da democracia portugueza.

Mas Theophilo Braga, depois de traçar o Program-

aria dos trabalhos para a Geração moderna, chega á

conclusão de que a geração de protesto, «falhou, não

correspondendo ás esperanças com que entrara galhar-

damente no conflicto da vida», e falhou «por falta de

uma philosophia, conservando-se no sonho illusorio de

considerar a revolução como o destino definitivo da hu-

manidade».

Terminaremos este estudo com as palavras escriptas

pelo snr. Adolpho Coelho para o Elenco das matérias

dos nove volumes publicados então da Historia da Lit-

teratnra portuguexa: «O snr. Theophilo Braga metteu

hombros a uma empreza gigantesca: quiz levantar um
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edifício em que elle tinha que fazer tudo, desde arrancar

a pedra da pedreira até concluir a obra. A Historia da

Litteratura portitgiiexa era uma cousa de que se falla-

va pouco, mas que se conhecia ainda menos.

« Como nação que não tem consciência de si, esque-

ceu Portugal o seu passado. Foi esse passado que o snr.

Theophilo Braga quiz resuscitar, analj^sar peça por peça.

— A historia intima da nação portugueza, as suas cren-

ças, costumes, luctas, glorias, vaciUações, angustias, a

sua agonia moral, lenta e terrivel, produzida pelo despo-

tismo da força arvorada em lei, e do despotismo da

crença e do fanatismo actuando como dissolvente da

vontade, da viriUdade, da intelligencia, de todas as for-

ças geniaes e sacrosantas do homem, tudo se acha claro,

evidente, indubitável na Historia da Litteratura portit-

guexa ».

3. Historia da Universidade ds Coimbra

Depois de ter começado a colligir os importantes

dados ethuographicos e a estudar a alma popular no

vasto campo das Tradições nacionaese a Poesia portii-

guexa, Theophilo Braga foi levado a investigar o ele-

mento affectivo da nossa nacionalidade na Historia da

lÂtteratura portiujuexa, considerada nas suas relações

com as Litteraturas românicas ou occidentaes, e mais

tarde os elementos intellectual e social, nos estudos ain-

da em elaboração, que completam o quadro da Givilisa-

ção portugueza. Esta, apesar da exiguidade do território,

exerceu uma acção importante na cultura europêa, a
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qual se explica naturalmente, sem a intervenção do pro-

Tidencialismo, pelas transformações que caracterisam a

Historia moderna, desde os fins da Edade-média até á

Revolução franceza.

Se a influencia portugueza foi principalmente social

com o grande facto das navegações e descobertas mari-

timas, não deixou comtudo de ser também intellectual

pela cooperação que teve na actividade critica dos espí-

ritos ao findar a Edade-média.

Por isso, o eminente escriptor tomou para base sys-

tematica da sua Historia da Universidade de Coimbra

a crise mental da Historia moderna, caracterisada pela

dissolução do Poder espiritaal da synthese theologica;

e estudando o primeiro instituto pedagógico do paiz, não

o considerou isoladamente, mas como o eixo da instruc-

ção publica portugueza. Assim procurou através da nossa

Civilisação o aspecto intellectual da Revolução Occiden-

tal.

«Não é sem assombro, diz Theophilo Braga, que ve-

mos a intelligencia portugueza cooperando na actividade

dos espirites no fim da Edade-média, por uma forma

universal, como em Pedro Hispano, que prepondera es-

timulando a dissolução dialéctica com as suas Summu-
las lógicas até ao meado do século xvi. E se a acção

de Portugal na civilisação europêa é conhecida especial-

mente pela actividade com que explora o Atlântico, cir-

cumda a Africa e abre o caminho da Ásia, dando a volta

do globo, como não é digno de assombro esse grande

século em que a par dos fortes navegadores e occupado-

res dos vastos continentes, dominávamos intellectual-



ACTIVIDADE SCIENTIFICA 229

mente na Europa, brilhando nas Universidades da Itá-

lia, da França e da Bélgica com os principaes humanis-

tas da Renascença? No decurso da dissolução critica, a

intelligencia portugueza levou mais longe o estandarte

da negação que preparou a synthese de Bacon e Des-

cartes, no libello celebre de Francisco Sanches; e em-

quanto ás doutrinas sociaes da soberania nacional, Ye-

lasco de Gouvêa formula a extincção da auctoridade

temporal absoluta, explicando o poder como um manda-

to revogável. Sem o conhecimento das luctas dos Jesuí-

tas contra os sábios do Port Royal, que fecundavam o

ensino pela synthese cartesiana, não se avalia a acção

da Congregação do Oratório no ensino, e a origem das

reformas iniciadas pelo Marquez de Pombal. Vista a esta

luz, a historia de uma corporação docente, em que pre-

ponderam os actos de uma regulamentação estéril, tor-

na-se um como que interessantíssimo drama intellectual,

obedecendo a um argumento em que cada paiz collabora

sem comtudo conhecel-o».

N'estas palavras, esboça o auctor, no preliminar da

obra, os traços geraes do concurso da intelligencia por-

tugueza na grande revolução mental.

E ao percorrerem-se as paginas da Historia da Uni-

versidade de Coimbra, experimenta-se realmente um
sentimento de assombro e de admiração ao vêr que

n'uma época em que Portugal tinha na vida activa ho-

mens como Diogo Cam, Bartholomeu Dias, Vasco da

Gama, Pedro Alvares Cabral, Affonso de Albuquerque,

D. João de Castro, e na litteratura poetas e prosadores

como Gil Vicente, Diogo do Couto, João de Barros^ Sá
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de Miranda, Camões, ostentava também na vida especu-

lativa, pensadores e pedagogistas como Diogo de Gou-

vêa, André de Gouvôa, Diogo de Gouvêa, o novo, Antó-

nio de Gouvêa, Garcia d'Orta, Pedro Nunes, André de

Rezende, Damião de Góes, e outros muitos que coopera-

ram no fervor pliilologico e critico da Renascença.

A introducção á Historia da Universidade de Coim-

bra é só por si um trabalho primoroso; n'ella traça o

caracter da Civilisação occidental, descrevendo a disso-

lução dos dous poderes, em que assentava o regimen ca-

tholico feudal, e apresenta a creação das Universidades

como o primeiro S3miptoma da grande crise sob o seu

aspecto intellectual. « O fervor com que se estabeleceram

Universidades em todos os Estados da Europa occiden-

tal não proveiu simplesmente de uma imitação ou riva-

lidade, mas da tendência característica da grande crise,

essencialmente intellectual, que se prolonga em uma for-

ma revolucionaria desde o século xu até ao século xix,

que, apesar dos seus enormes progressos scientificos e

industriaes, ainda não attingiu o estado normal da syn-

tliese positiva» (tom. i, pag. 2). Mas as Universidades,

tornadas centros de especulação metapbysica, passado o

periodo da sua espontânea collaboração na obra do pro-

gresso, ficaram embaraçando a constituição do novo po-

der espiritual da sciencia.

Na marcha da Pedagogia na Europa coube ás Uni-

versidades um papel importante, pelo desenvolvimento

que deram, na Edade-média, aos estudos superiores do

qnadriviuni sob a protecção do poder real, e em rivaK-

dade com o Estudo geral, que tinha o favor pontifício.
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Durante a Renascença apressaram a dissolução metaphy-

sica, mantendo, porém, a inanidade dialéctica, que se

prolongou até nossos dias
;
por isso, certos institutos de

€nsino superior ainda guardam o caracter medieval e

são focos de metaphysismo, em opposição ás polytechni-

€as e aos cursos e escholas especiaes, fundados depois da

Convenção (1795), onde o ensino tem um caracter pra-

tico e de applicação.

«Na dissolução do regimen catholico-feudal, que ca-

racterisa a Historia moderna, escreve Theophilo Braga,

a substituição da Sjmthese absoluta pelo espirito relativo

do regimen scientifico, e a incorporação do Proletariado

na sociedade, iniciam-se pelas Universidades e pelos

Parlamentos. Embora mais intellectual do que social, a

grande revolução do occidente, que vae do século xiv ao

xviu, observa-se nas modificações que receberam as Uni-

versidades, e na evolução das formas pedagógicas da

Instrucção publica da Europa, em que o ensino popular

deriva da Dictadura monarchica e o ensino polytechnico

é fundado pela Dictadura revolucionaria da Convenção.

Determinam-se phases communs na historia das Univer-

sidades, por isso que a dissolução da Syntbese absoluta

do theologismo é a mesma em todos os paizes catholi-

€0S, e uma transformação do ensino das Polytechnicas,

pelo espirito dispersivo das especialidades scientificas,

preconisado sob a anarchia theorica simultânea com a

grande crise revolucionaria. A necessidade de uma re-

modelação do ensino pela fundação da hierarcbia theo-

rica, resultante da Synthese positiva, já foi determinada

na segunda metade do século xix» (pag. 19).
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A historia da nossa Universidade está ligada á mar-

cha da historia moderna da Europa e apresenta épocas

chronologicas, em que os desenvolvimentos progressivos

ou regressivos derivam das phases geraes da civilisação.

A sua fundação data do século xiii, quando começou na

Europa o movimento de emancipação intellectual. Du-

rante a primeira época da sua vida histórica, o Poder

real, que a protege, supplanta o Poder pontifical que

centralisa em Escholas geraes as escholas dispersas das

Collegiadas. Esta lucta dos estabelecimentos fundados

ou protegidos pelos dous poderes, o temporal e o espiri-

tual, vae do século xiii ao século xv. A segunda época

abrange os séculos xa^i e xvii; a crise rehgiosa e critica

do Protestantismo provoca como reacção o apparecimen-

to da Companhia de Jesus, e a Universidade, não acom-

panhando aquelle movimento, fica sem destino e cáe nas

mãos dos Jesuitas, «que a esterilisam pelo seu dogma-

tismo dialéctico exclusivo ». A terceira época, século xvm,

é caracterisada pela célebre reforma do Marquez de

Pombal, quando predomina na Europa o negativismo

philosophico, mas sem obedecer á verdadeira comprehen-

são d'este movimento intellectual. Emfim, na quarta

época, «depois da modificação dos estudos na Europa

sob o influxo da Convenção, e já sob o regimen das Car-

tas outorgadas, diz Theophilo Braga, a Universidade

perde o caracter de corporação autónoma (emquanto á

parte administrativa), e emquanto á parte pedagógica

modifica-se segundo o typo poljtechnico. Desde então,

conservando o velho espirito dialéctico, torna-se o foco

da pedantocracia que serve o parlamentarismo; e por
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um espirito metaphysico e regimen de especialidade dis-

persiva, embaraça a realisação da Sjmthese positiva»

(pag. 20).

Em toda esta vasta obra, o auctor é dirigido pelo

critério histórico.

Difficil, senão impossivel, seria dar em poucas pagi-

nas uma ideia cabal do que é e do que vale a Historia

da Universidade de Coimbra, da qual se acha publicado

o primeiro volume, e em via de publicação o segundo.

O volume publicado comprehende a primeira época

(século xin a xv), em que trata da Fundação da Uni-

versidade em Lisboa e seus antecedentes pedagógicos,

6 parte da segunda (século xvi e xvii), em que traça a

vida da Universidade sob a influencia da Renascença

e da reacção contra o Protestantismo. Abrange real-

mente o periodo mais brilhante da nossa Universidade,

aquelle durante o qual correspondeu á sua missão his-

tórica; como todas as outras Universidades europêas,

em vez de tomar parte na renovação scientiíica iniciada

pelos trabalhos philosophicoS de Bacon e Descartes, es-

tacionou, esterilisou-se e, sob a direcção dos Jesuitas,

caiu desde 15õ5 n'um franco retrocesso, de que não

conseguiu levantar-se, nem no século xviii com a me-

morável reforma pombalina, nem no século actual sob o

influxo do constitucionalismo. Diz Theophilo Braga : « Os

Jesuitas ficaram com a responsabilidade de uma deca-

dência, a que elles mesmos foram fatalmente arrastados.

Verdadeiramente a historia intellectual das Universida-

des termina no meado do século xvi ; d'ahi em diante

são um corpo morto que fluctua» (pag. 592).
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Antes de se fundarem as Universidades, todo o en-

sino se concentrava nas Abbadias e nas Collegiadas ; a

instrucção popular de tradição religiosa consistia no Tri-

viuin, que comprehendia a Grammatica, a Ehetorica e

a Dialéctica. Mais tarde, pelo contacto com a civilisação

dos Árabes e por iniciativa de Carlos Magno contrapoz-

se ao ensino clerical o ensino profano do Quadr/vium,

que eram as sciencias positivas da Arithmetica, Geome-

tria, Musica e Astronomia, e das faculdades ou discipli-

nas permittidas, como a Theologia, o Direito, a Medi-

cina.

Segundo Theophilo Braga, muitas das escholas epis-

copaes, instituídas para o ensino das Artes Liberaes pelo

Concilio romano de 1078, «tiveram uma admirável efflo-

rescencia nos fins do século x e xi, e algumas como as

de Paris e de Oxford, são apontadas como germens das

Universidades. As Universidades nasciam sob o impulso

do espirito secular e individualista, e sendo aproveitadas

pelos reis, os papas embaraçavam a sua constituição,

restringindo a pretexto do ensino da Theologia a facul-

dade ubique docendi, ou coadjuvando -as pela concessão

dos privilégios perturbadores do foro ecclesiastico aos

lentes e escholares. Sem este ponto intermediário ás Es-

cholas ciiriaes, de origem romana, e aos Estudos geraes,

não se comprehendem bem os variados aspectos com

que apparecem fundadas as Universidades no século xir

e XIII» (pag. 42).

Em Portugal o ensino primitivo era prestado tam-

bém pelas collegiadas, e o illustre escriptor cita o Colle-

gio ou Seminário de Moços, fundado em Coimbra em
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1086 pelo bispo D. Paterno, os estudos do mosteiro de

Alcobaça, instituídos em 1269, o Collegio dos Santos

Paulo, Eloy e Clemente, a esdiola da Collegiada de Gui-

marães, etc.

D. Diniz, antes de 1288, fundou em Lisboa a Uni-

versidade com os rendimentos oíferecidos por vários

Priores e Abbades, que se lhe haviam dirigido « rogando

encarecidamente se dignasse fazer e ordenar um Estudo

geral na sua nobilíssima cidade de Lisboa ». Já então as

escholas episcopaes e abbaciaes não satisfaziam as ne-

cessidades do espirito, que começava a preferir os esta-

dos humanistas. Os prelados portuguezes, em 12 de no-

vembro de 1288, representaram ao papa Nicoláo iv, re-

cem-eleito, pedindo a confirmação canónica do desvio de

algumas rendas ecclesiasticas para se sustentar o Estu-

do geral que já estava funccionando, mas o litigio dos

bispos com o rei sobre as jurisdicções demorou por es-

paço de dous annos a resolução favorável do papa.

Xos Estudos geraes não entrava a Theologia, que

era ensinada nas aulas dos Franciscanos e Dominica-

nos
;
pela juncção d'essa faculdade é que os Papas obti-

veram ingerência nas Universidades. As duas ordens mo-

nachaes com essa concessão intervieram na organisação

das Universidades, e intervieram como um duplo ele-

mento de resistência ao começo de decomposição intima

da Egreja em frente do novo regimen mental em que a

rasão tinha preponderância sobre a crença.

O nome de Universidade, que primitivamente desi-

gnava a reunião dos mestres e estudantes, veiu a pre-

valecer sobre a designação de Estudo geral, que signifi-
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cava o conjuncto das disciplinas pedagógicas, em conse-

quência do caracter social que tomou a corporação, mol-

dada pelas irmandades ou guilds, com um foro civil pri-

vilegiado. O Estudo geral de Lisboa, que abrangia as

cadeiras de direito canónico, direito civil, medicina e ar-

tes (graramatica, dialéctica e rhetorica) foi em 1307

transferido para Coimbra ; e esta transferencia é qualifi-

cada como uma fundação pelo próprio rei que diz « inau-

guramos radicalmente o Estudo geral». A Theologia que

pela carta de 15 de fevereiro de 1309 ficava exclusiva-

mente a cargo dos Franciscanos e dos Dominicanos, não

é incorporada no plano universitário, senão muito mais

tarde, pois só apparece salariada em 1400. Diz Theo-

philo Braga: «Apesar de haver n'esta transformação

onestres de sagradas lettras, nem por isso a Universidade

de Coimbra gosou a prerogativa de Estudo geral ou da

facultas iibique docendí; e não tendo outra importância

mais do que um Estudo real, era por isso que acompa-

nhava a corte, voltando outra vez para Lisboa, onde já

se acha estabelecida em 1338, porque o rei ahi reside a

maior parte do anno» (pag. 115). Em 1354 é trasladada

outra vez a Universidade para Coimbra, d"onde regressa

ã Lisboa em 1377, por exigência de mestres estrangei-

ros, convidados a virem ensinar em Portugal. O rei D.

Fernando obteve da cúria romana para a Universidade,

primeiro os gráos de bacharel e doutor em qualquer li-

cita faculdade, pela bulia de Gregório xi, datada de 7

de outubro de 1376, e depois todos os privilégios conce-

didos aos outros Estudos geraes, e entre elles o de ubi-

que docendí para os graduados, pela bulia de Clemeu-
!
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te vu, de 7 de junho de 1380. A concessão da facultas

nhique docendi, segundo Denifle, na sua obra sobre As
Universidades na Edade-média, abre um segundo perío-

do na historia da Universidade portugueza, como nas

das outras Universidades; foi um progresso commum na

evolução geral d'estes institutos de ensino.

Desde 1384 a 1504 desenvolve-se a nossa Universi-

dade sob a dictadura monarchica, prevalecendo a iníluen-

€ia dos Jurisconsultos, alliados da realeza, sobre a dos

Ontologistas. O infante D. Henrique declara-se Protector

da Universidade e faz-ihe doação de casas para as au-

las, onde se leriam, além da medicina, da theologia, da

philosophia natural e moral, dos decretos e das leis, «as

sete artes liberaes, grammatica, lógica, rhetorica, ares-

metica, musica, geometria e astrologia».

Entre os lentes da Universidade n'esta época sobre-

sáe a figura do dr. Magancha, afamado decretahsta, « que

se achou no Concilio de Basilêa em relação com Eneas

Sylvius (Pio ii) na grande lucta de dissolução do poder

pontifical, e que deslumbrou os humanistas italianos pela

sua forte dialéctica em umas theses ou Auto de Osteiir

iaçuo> (pag. 141). O dr. Magancha instituiu, pelo seu

testamento de 9 de dezembro de 1447, um Collegio

para dez estudantes jJobres, realisando o pensamento do

infante D. Pedro, que reconhecia a necessidade da fun-

dação de CoUegios junto da Universidade a exemplo de

Paris e Oxonia.

O desenvolvimento do Humanismo, durante o século

XV, na Itália, com Angelo Policiano e Cataldo Siculo,

na Allemanha, com Clenardo, e em França com os nos-
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SOS Gouvêas, actuou no espirito dos monarclias portugue-

zes e refiectiu-se na Universidade, dando a supremacia

aos Ontologistas ou Metaphysicos, que se absorvem na

erudição clássica, sobre os Legistas, impotentes para re-

solverem o problema da reorganisação do Poder tem-

poral.

Theophilo Braga termina a primeira época da histo-

ria da Universidade com um interessante capitulo sobre

as Livjrtrias maniiscriptas do século XV e a descoberta

da Imprensa.

Da segunda época, que comprehende os séculos xvi

e xvn, e que o auctor intitula A Universidade sob a

influencia da Renascença e da reacção contra o Pro-

testantismo, encontra-se no tomo i só a secção l.''— O
Humanismo francex actuando na Renascença em Por-

tugal (1504-1555).

Theophilo Braga, começando por descrever a crise

yedagogica na Europa determinada pela Renascença,

apresenta n'um lúcido quadro a evolução negativa do re-

gimen catholico-feudal nos séculos xyi, xvii e xviii. A
dissolução dos dous poderes, o espiritual e o temporal,

principiou de facto no século xiv, mas n'este século e no

immediato, por um movimento critico, espontâneo e in-

voluntário, sem obedecer a qualquer doutrina systemati-

ca, e apenas pelo conílicto mutuo dos seus principaes

elementos. A decomposição intima foi combatida na sua

origem pela instituição das duas ordens monachaes, a

dos franciscanos e a dos dominicanos, que procuraram

adaptar á theologia respectivamente o subjectivismo dos

Eealistas e os hábitos críticos dos Nominalistas, e que
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foram representadas de uma maneira superior, fora de

Portugal, pelos portuguezes Santo António de Lisboa e

Pedro Hispano. Do século xvi ao século xviii a dissolu-

ção do regimen theologico-militar dá-se sob a acção ca-

da vez maior de uma philosophia negativa. A decompo-

sição do catholicismo ou a revolução religiosa tem suc-

cessivamente três aspectos: o Lutheranismo que ataca

a disciplina, o Calvinismo que destroe a hierarchia, e o

Socinismo que aniquila o dogma. Da mesma forma a

decomposição do regimen militar ou a revolução politica

reveste três aspectos successivos, o da affirmação da 8o-

herania Nacional na Eevolução dos Paizes Baixos, o

da proclamação da Egualdade na Revolução da Ingla-

terra, e o da fundação da Liberdade politica na grande

Eevolução franceza.

Reagindo contra esta crise, o poder temporal concen-

tra-se nas monarchias absolutas e o poder espiritual cria

a Inquisição e a Companhia de Jesus, e da mutua al-

liança resultam as grandes carnificinas dos autos de fé

e da Saint-Barthelemy.

Estas luctas religiosas e politicas faziam passar o en-

sino por diversas vicissitudes, ora de impulso, ora de re-

acção. Diz Theophilo Braga: «As duas Universidades de

Bolonha e de Paris, uma foco dos estudos jurídicos, e a

outra o centro activo das especulações da Philosophia e

da Theologia escholastica, exerceram sobre toda a Euro-

pa uma missão civilisadora, alternando-se a sua influen-

cia conforme a politica dos estados era accentuadamente

democrática, ou mais francamente monarchica. As rela-

ções da Politica com a Pedagogia fazem-se sentir n'esta
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dupla influencia» (pag. 256). Mas a Renascença, primei-

TO philologica e artistica, sob a influencia italiana, depois

theologica e critica com a Reforma, tornou-se, pelas des-

cobertas de Galileo e pelas sj^ntheses prematuras de Ba-

con e Descartes, scientifica e pliilosopliica, e inaugurou

o estado mental de positividade. Erasmo com a sua livre

critica philologica destruirá os moldes do velho ensino

universitário e proclamou «o novo typo da Instriicção

superior, que veiu a ser realisado no Collegio de França

por Francisco i» (pag. 261). As Universidades, que até

ao século xv favorecem o progresso humano, deixam-se

paral3^sar n"um automatismo tradicional, não acompa-

nhando, nem comprehendendo o espirito novo, resultante

do renascimento dos estudos scientificos e do methodo

de observação. Diz o illustre escriptor : «No século xvi

as Universidades, incapazes de reorganisarem a S3'nthese

mental, ou mesmo de a comprehenderem, ficaram ele-

mentos de reacção, acabaram o seu destino, subsistindo

comtudo como corporações docentes de uma caracterisa-

da esterilidade» (pag. 273). E assim vêm até nossos dias

todas as Universidades, com excepção das allemães, cujo

desenvolvimento, do século xvii ao actual, resultou de se

transformarem segundo o typo polytechnico mas sem pre-

occupações do destino pratico no ensino.

A Renascença, regressando á natureza, renovou os

princípios da educação pelo experimentalismo scientifico

e pelo bom senso pratico, com Rabelais e Montaigne ; e

os grandes pedagogistas, passando da theoria á pratica,

transformam a Instrucção publica. Escreve Theophilo

Braga: «Erasmo eleva ao mais alto esplendor o Collegio
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Trilingue e a época gloriosa da Universidade de Lou-

raiii; Vives faz a critica do ensino publico, e oíferece a

D. João III, em 1531, um plano de reforma que actuou

na Universidade de Coimbra; Budeus organisa o Col-

legio de França; e Eamus, regenerando o ensino das

línguas e da philosophia, determinou os traços para

a reforma da Universidade de Paris. A paixão do en-

sino tornou-se a caracteristica do século, como se vê

€m Melanchton, o extraordinário educador de toda a

Allemauha; em Sturm, que sustenta na maior altura

o Coílegio de Strasburg (15H7 a 1589); e sobre todos

os portuguezes Gouvêas, Diogo, e seus sobrinhos André,

António, Marçal e Diogo o moço, que constituem uma
dj^nastia, que tornara o Coílegio de Santa Barbosa o

centro d 'onde sahiram os homens mais extraordinários

que actuaram no século xvi» (pag. 285).

A importância capital d'este capitulo levou-nos mais

longe do que desejáramos n'esta hgeira exposição.

No capitulo immediato, Os Estatutos mamielinos

e a persistência do Scholmticismo (1504-1521), descre-

ve-nos o illustre professor a primeira phase do ensino

universitário no periodo da dissolução systematica do re-

gimen catholico feudal. D. Manoel dá um novo edifício

para as Escholas geraes ou Universidade de Lisboa e

simultaneamente uns novos estatutos ou Ordenanças, pe-

los quaes fica exercitando em excesso o seu poder real so-

bre a corporação. O ensino universitário, nomeadamente

o estudo da Theologia, já sofírera um profundo golpe

com o acto de fanatismo, que expulsou os judeus e se

reflectiu no completo abandono da lingua e litteratura
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hebraica. Com a perda do seu caracter de corporação li-

vre, deixou de acompanhar o movimento scientifico da

Europa, e caiu n'um exaggerado Nominalismo.

Todavia as relações de D. Manoel com o celebre dr.

Diogo de Gouvêa, do CoUegio de Santa Barbara em
Paris, deram origem a alguns melhoramentos da instru-

cção publica, como a fundação do CoUegio de S. Thomaz,

e facilitaram a introducção em Portugal do systema pe-

dagógico francez, que em 1547 veiu a ser realisado por

D. João III. Este systema desenvolveu-se sob o principa-

lato dos Gouvêas no CoUegio de Santa Barbara, onde

ao lado de João Celaj-a, o grande scholastico valenciano^

se distinguiam muitos lentes e mestres portuguezes.

Com o auxilio de D. João iii o dr. Diogo de Gou-

vêa adquire o CoUegio de Santa Barbara e obtém o

subsidio de cincoenta bolsas para os estudantes d'el-rei.

A influencia dos humanistas portuguezes, cuja reputação

scientiíica e philologica eccoava nas Universidades de

Paris, Louvain, Pádua e Salamanca, actua sobre o espi-

rito do monarcha e dirige-o nas suas reformas pedagó-

gicas. D. João III chega a convidar Erasmo, em 1533,

por intervenção de Damião de Góes, para leccionar na

nossa Universidade. O fervor humanista desenvolve-se na

corte portugueza; A3Tes Barbosa, em 1521, e André de

Rezende, o grande sábio, como Damião de Góes, amigo

de Erasmo, em 1534, são chamados a Portugal para di-

rigir a educação dos infantes ; João Luiz Yives dedica ao

rei D. João m o seu livro De Disciplinis ; Nicoláo Cle-

nardo a convite do soberano vem a Portugal para en-

carregar-se da educação do infante D. Henrique; emfini
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brilham na Universidade portugueza homens como os

drs. Garcia d"Orta e Pedro Nunes, as duas maiores

glorias d'essa corporação. Esta época, que decorre de

1521 a 1537, acha-se admiravelmente descripta no ca-

pitulo Os Humanistas e a reforma da Universidade.

Estava então a Universidade em Lisboa; em 1537

decreta o rei a sua mudança para Coimbra sob o pre-

texto de arrancar este Estudo ao bulicio de uma cidade

maritima e mercantil. Foi um erro^ porque o isolamento

esterilisou-a, «perpetuando a inanidade medieval em to-

das as suas disciplinas pedagógicas» (pag. 411).

Diz o dr. Theophilo Braga: «Vemos até aqui que a

corrente scientiíica estava bem representada em Portu-

gal, mas todos estes elementos foram improfícuos, porque

D. João m deu aos Dominicanos o poder de terrorisarem

as consciências com os Autos de Fé, e aos Jesuitas o pri-

vilegio de imbecilisarem as intelligencias. Estes dous ir-

mãos do monarcha protegiam devotamente as duas cáfi-

las, o Cardeal-Inquisidor os Dominicanos, e o Infante D.

Luiz os Jesuitas» (pag. 41-0).

Pouco a pouco a influencia dos humanistas foi de-

caindo em razã,o dos permanentes e inevitáveis conflictos

entre a religião e a sciencia. « O rei e a sua familia eram

epilépticos, explica o eminente professor, e victimas d'es-

sa organisação deram todo o seu poder ás duas hordas

de obscurantistas, que atacaram o vigor e a existência

da nacionalidade portugueza no século xvi. Portugal foi

sequestrado ao movimento scientifico da Renascença ; as

três reformas da Universidade, em 1537, 1547 e 1555,

foram três decadencias» (pag. 411).
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Ainda floresceram por algum tempo os estudos hu-

manistas sob a influencia dos Gouvêas, mas já desloca-

dos e < facilitando o assalto da Universidade aos Jesuitas

em 1ÕÕ5, d'onde dominaram a instrucção publica portu-

gueza até á reforma de Pombal» (pag. 411).

Depois de consagrar um capitulo á Livraria da Uni-

versidade 710 século XVI, estuda as duas reformas que

precederam a entrega do ensino aos Jesuitas, e os factos

que d'ellas derivaram nos capitules intitulados Mudança
da Universidade jmra Coimbra (1037-1018) e O Col-

legio real e a fundação de novos CoUegios juntos da

Universidade (1517-1ÕÕÕ). São os últimos capitulos do

volume que se acha publicado.

A trasladação da Universidade de Lisboa para Coim-

bra parece obedecer já a um plano de reacção religiosa,

porque já n'essa época, nas Instrucções dadas pela cúria

ao núncio Capodiferro, se pinta D. João m tyrannisado

pelos Frades. Todavia o quadro docente das Faculdades,

quando a Universidade começou a funccionar em Coim-

bra, e ainda durante a reitoria de Frei Diogo de Murça,

compunha-se de lentes distinctos, muitos dos quaes, por-

tuguezes e estrangeiros, mandara o rei vir d'outras Uni-

versidades, concedendo-lhes excepcionaes privilégios. Um
dos pensamentos da reforma universitária foi concentrar

o ensino invalidando os gráos tomados nas Universida-

des estrangeiras, como se vê pelo alvará de 18 de julho

de 1538.

O governo do reitor Frei Diogo de Murça, de 1543 a

1554, constituiu um periodo brilhante para a Universida-

de pelo reflexo dos estudos da Universidade de Louvain.
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No mosteiro de Santa Cruz de Coimbra leccionavam-

se estudos menores ou secundários, cuja florescência, se-

gundo diz Theophilo Braga, «fez com que a Universidade

alcançasse um ephemero vigor na sua transplantação

para Coimbra» (pag. 464). Para rivalisar com os CoUe-

gios de Santa Cruz e attrahir os filhos da principal no-

breza, o padre Simão Rodrigues, da ordem dos Jesuítas,

com alguns companheiros, fundou em Coimbra, em 1542,

o CoUegio de Jesus, começando por perturbar o espirito

publico com allucinadas devoções. A Companhia de Je-

sus gosava da protecção de D. João iii, a quem fora re-

commendada pelo celebre Principal do CoUegio de San-

ta Barbara, o dr. Diogo de Grouvêa, e uma vez in-

troduzida em Coimbra desenvolve toda a ordem de ar-

dis para se apoderar do ensino e para se impor aos po-

deres públicos. A pregação e a intriga diplomática con-

stituem as suas principaes armas.

Em 1547 funda D. João iii em Coimbra, junto da

Universidade, outro collegio, o CoUegio real de Huma-
nidades, á imitação do Collège Royal, ou de França, es-

tabelecido sob Francisco i por iniciativa de Pedro Ra-

mus. O apparecimento d'este novo instituto pouco depois

de creado o CoUegio de Jesus, ambos sob a protecção

do monarcha, é assim explicado pelo eminente escriptor

:

«As profundas transformações que sofíreu o ensino das

Artes ou disciplinas humanistas, na época da Renascen-

ça, determinaram a fundação de um grande numero de

Collegios junto das Universidades ; esses Collegios eram

classificados de maiores e menores, conforme se destina-

vam á cultura de estudantes já graduados que somente
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faziam exame perante a Universidade, ou a escholares

que se habilitavam nas disciplinas preparatórias para as

faculdades superiores» (pag. 486). São estas duas corren-

tes pedagógicas que nos apparecem junto da Universi-

dade, representadas a primeira no CoUegio real e a se-

gunda no CoUegio de Jesus.

O novo estabelecimento, destinado á leitura de Ar-

tes, Mathematica, Rhetorica, Humanidades e Linguas, é

confiado á direcção de Mestre André de Gouvêa, que go-

sava em França de grande reputação de pedagogista. A
instancias de D. João iii, André de Gouvêa deixa o Col-

legio de Guyenne de que era principal, depois de o ter

sido do CoUegio de Santa Barbara, e vem para Coimbra

acompanhado pelo corpo docente, também trazido de

França. Era este composto de insignes humanistas, como

João da Costa, Diogo de Tirve, António Mendes, Arnaud

Fabrice, Élie Yinet, Patrício Buchanan, Guilherme Gué-

rente e Xicoláo Grouchy.

Apenas chegados, os mestres francezes começaram a

ser victimas de intrigas, movidas pela rivalidade natural

de outros mestres, e habilmente assopradas e exploradas

pelos Padres da Companhia.

O fallecimento inexperado de André de Gouvêa, que

imprimira ao CoUegio real o caracter pedagógico, trans-

plantado da tradição parisiense, modificou-lhe as condi-

ções de prosperidade. Occorreu isso em 1548, passando

o principalato, primeiro a Mestre Diogo de Gouvêa,

sobrinho de André, e logo após ao dr. Mestre João da

Costa.

A má vontade contra os mestres francezes conver-
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teu-se em breve em perseguição declarada, sendo accu-

sados á Inquisição, que os submetteu a processo, Diogo

de Teive, João da Costa e Buchanan, e tendo de fugir,

aterrados pelas delações da sua heterodoxia, ou sendo

despedidos, Élie Vinet, Guillaume Guérente e Nicoláo

Oroncliy.

Por fim o Collegio real cahiu nas mãos dos Jesuítas,

tendo o Principal Diogo de Teive, por ordem regia de 10

de setembro de 1555, de o entregar ao padre Mirão,

provincial da Companhia, e foi fundido com o Collegio

de Jesus no afamado Collegio das Artes.

Assim se assignalou o excellente collegio de André

de Gouvêa. «A famiha dos Gouvêas, diz Theophilo Bra-

ga, era como uma d3'-nastia de humanistas e pedagogos;

D. Manoel e D. João iii pretendendo os melhores mes-

tres em theologia ou Humanidades, dirigiram-se sempre

aos Gouvêas a quem consultavam nas suas reformas.

Pela sabia direcção que mostravam no principalato dos

Colkgios de Santa Barbara, em Paris, e de Ouiienne,

em Bordéos, eram admirados em toda a Europa» (pag.

517).

Além dos Collegios real e de Jesus cercavam a Uni-

versidade outros Collegios, taes como o de S. Pedro, o

de S. Thomaz, o da Graça, o do Carmo, os de S. Jero-

nymo, de S. Bento e de S, Paulo, para clérigos pobres,

etc. ; mas esta actividade do ensino secundário não salva

a Universidade da irremediável decadência. Os numero-

sos Collegios, incorporados na Universidade, em vez de

coadjuvarem o desenvolvimento da instrucção, disputa-

vam entre si precedências nas procissões ou préstitos
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universitários e luctavam pela sua independência da in-

specção superior da Universidade. O problema da depen-

dência dos Collegios da Universidade, um dos mais im-

portantes da pedagogia do século xvi, teve differentes

soluções, mas sempre com idêntico resultado final, a es-

tabilidade do ensino das Universidades. Em França as

Universidades absorveram os Collegios ; na Inglaterra

mantiveram estes a sua absoluta independência; em.

Portugal, ora se acolhiam á jurisdicção do reitor, ora de

novo readquiriam a sua antiga independência.

Tal é, a traços largos, o quadro dos institutos peda-

gógicos em Portugal até 1555, quando os Jesuitas se

apossaram de facto do ensino ^.

1 Dando conta da publicação da Historia da Z^jiiversidaãe

de Coimbra, escreveu Pinheiro Chagas no Paix (n.*» 3:596, do Rio

de Janeiro): «Na Historia da Universidade ha talvez mais do que

em nenhum outro vahosos serviços prestados á historia do desen-

volvimento intellectual do nosso paiz. E perfeitamente comprehen-

dido o papel que desempenharam no período da sua fundação as-

Universidades, onde, apesar da sua organisação ecclesiastica, se in-

sinuou o poderoso elemento de secularisação da sociedade, que, ba-

seando-se no direito romano resurgido, tanto contribuiu no século xv

para a fundação definitiva da sociedade civil. Segue o leitor com

muito interesse a historia movimentada da Universidade portugueza

na Edade-média, o papel desempenhado no ensino pelas ordens men-

dicantes, a democracia ecclesiastica que constituía sem duvida um
dos elementos mais importantes da transformação social da nossa

época, a surrateira intervenção da realeza, fazendo entrar a Univer-

sidade no systema geral do mechanismo que ella está lentamente

elaborando, introduzindo-lhe o Provedor, que é para a sua autono-

)
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Depois, como diz Theophilo Braga : « A Universidade

de Coimbra acompanha as vicissitudes politicas da na-

cionalidade, subsistindo intellectualmente á sombra da

sua tradição: stat magni nominis umhra>> (pag. 592).

4. Historia da Nacionalidade portugueza — Soluções positivas

da Politica portugueza

Tendo Theopbilo Braga estudado os elementos affe-

ctivo e intelkctual da grande Revolução do occidente

desde os fins da Edade-média, na parte que se refere á

nossa nacionalidade, devia necessariamente ser levado a

considerar também na sua evolução o elemento social.

Assim nasceu, por intima correlação, a ideia de investi-

gar os factos da vida do povo portuguez através dos se-

mia escholastica o niesrao que o juiz de fora para a autonomia mu-
nicipal, a curiosa orgaiiisação dos estudantes, entre os quaes appa-

reeem os famosos sopistas e os não menos celebres goliardos, tudo

isto é pintado com vivas cores e deixa no espirito uma boa impres-

são e uma noção clara dos factos, sobretudo para quem tiver a for-

ça necessaiia para se não deixar enleiar na rede das systematisações

do auctor.

« A Universidade no século xvi não é estudada com menos cri-

tério, e da mesma forma é seguida com acerto a sua historia no sé-

culo xvii. N'aquelle período tinha o episodio interessantíssimo da

vinda dos mestres estrangeiros celebres, como Bachanan, e dos mes-

tres portuguezes que tinham feito a sua reputação no estrangeiro,

como André de Gouvêa; no segundo período tínhamos a curiosíssima

campanha dos Jesuítas, que procuraram e conseguiram, depois de

renhida lucta, assenhorear-se do ensino portuguez, e portanto, acima

de tudo do ensino universitário».
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culos e de elaborar uina Historia da Nacionalidade

jwrtngnexa.

Hoje acham -se accumulados os materiaes para esse

novo monumento litterario e esperam só a facilidade da

publicação para que o eminente escriptor os utilise, dan-

do começo á redacção.

O espirito d'essa concepção da nossa historia encon-

tra-se consignado pelo auctor no preliminar da Historia

da Universidade.

Diz ahi Theophilo Braga:

«O aspecto social da grande crise europêa é o que

nos guia na Historia de Portugal, em que uma peque-

na nacionalidade retoma a importância capital nos des-

tinos da humanidade, como impulsora da sua marcha

definitiva e pacifica, quando na Europa acabavam as

guerras privadas. Coincidindo a creação da Nacionalida-

de portugueza com a época em que começa a dissolução

do regimen catholico-feudal, a marcha histórica d'este

novo organismo obedece ao impulso d'esta dupla revo-

lução mental e social. O apparecimento de uma popula-

ção livre, os Mosarabes, apesar de todas as anachronicas

restaurações do Código visigótico, e a unificação das ci-

dades livres ou Behetrias, pelo pacto das cartas de foral,

em uma Pátria portugueza, correspondem ao advento

do proletariado como um novo factor das sociedades mo-

dernas. Sobre esse elemento se apoia a dictadura tempo-

ral, em que a Realeza submette o clero e a nobreza mi-

litar a sua auctoridade soberana, fundamentada nos có-

digos romanos, explicados no ensino secular das Univer-

sidades. E se esta crise mental, que fortalece o poder

1

I
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real, coadjuva a independência da sociedade civil pela

acção dos Jurisconsultos, essa mesma crise em uma ou-

tra phase mais intensa provoca as duas reacções da In-

quisição e dos Jesuitas, que vieram perturbar a evolu-

ção nacional e dar á Casa de Áustria a supremacia tem-

poral, levando-a a incorporar Portugal na unidade hes-

panhola. Á luz d'estes phenomenos capitães da historia

moderna da Europa, explicam-se claramente as conse-

quências da politica de Henrique iv e Riclielieu na re-

stauração de Portugal, e as consequências da Revolução

franceza na queda do absolutismo e estabelecimento do

regim^en das Cartas outorgadas. E um principio Aital,

que conduz a uma segura coordenação os factos m.ais

complicados da categoria mental, aífectiva e social»

(pag. XV).

No 1.° volume da Revista de Estudos livres

(1883-1884) publicou já Theophilo Braga, sob o titulo

de Elementos da Xacionalidade ijortugiiexa, um esboço

da sua introducção á projectada Historia de Portugal.

N'elle profunda, tanto quanto o permittem as sciencias

modernas ainda em formação, as condições mesologicas,

anthropologicas e ethnicas, os factores determinantes da

evolução progressiva da actividade de um povo. A acção

do meio cósmico, os elementos anteriores e as energias

persistentes collaboram na constituição das nacionalida-

des com a lingua, religião, costumes e industrias pró-

prias.

Theophilo Braga, considerando a historia como base

descriptiva da sciencia social, e seguindo os processos

dos grandes historiadores dos nossos tempos, os Thierrj,.
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OS Buckle, os Michelet, os Ranke, estuda, como antece-

dentes da nossa aggregação e actividade nacional, o meio

cósmico ou o território, primeiro factor histórico, segun-

do Karl Ritter, e depois os caracteres das raças que se

estabeleceram ou passaram pela península. A prehisto-

ria, a paleontologia, a anthropologia, a etimologia, a lin-

guistica, a archeologia, todas fornecem abundantes sub-

sidies para a reconstrucção dos tempos primitivos. De-

pois de apresentar em breve quadro a época prehistorica

da península, cujos habitantes primitivos tinham uma

dolichocephalia característica, Theophílo Braga descreve

e analysa os elementos, que povoaram o território hispâ-

nico, procedentes das duas migrações principaes para a

a Europa, uma proto-árica (mongolóide, sc3'thica, ibérica

ou gauleza) e a outra árica propriamente dita (helleno-

itahca, céltica, germânica e slava). A primeira corrente

asiática correspondem as populações ibéricas ; á segunda

os Celtas da Lusitânia, de cujo cruzamento com aquel-

las resultou a civilisação celtiberica.

Theophilo Braga investiga em seguida a influencia

que tiveram na península os Phenicios, Jonios e Cartha-

ginezes, pelo estabelecimento de colónias, os Romanos

pelo seu domínio militar, os povos germânicos pela uni-

dade da monarchia visigoda, e emfim os Árabes pela

sua invasão e conquista.

A collaboração regular na Be vista de Estudos livres

levou Theophilo Braga a traçar esse esboço dos primór-

dios da civiUsação portugueza ; do mesmo modo as soli-

citações frequentes do jornaUsmo de combate e de pro-

paganda democrática impelliram o seu espirito a occu-
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par-se das causas próximas e remotas da nossa deca-

dência intellectual, moral e social.

Foi assim que se formaram as Soluções posUivas

da Politica portuguexa e a Dissolução do Systema

monarcliico constitucional, livros de vulgarisação desti-

nados a excitar o conflicto fecundo de ideias e de opi-

niões em matéria politica ^. O constitucionalismo em
Portugal é estudado á luz da philosophia positiva, sere-

namente, sem preoccupações de qualquer natureza. A as-

piração republicana deduz-se natural e espontaneamente

da marcha politica da sociedade, em vez de ser um ideal

utópico sem fundamento na vida social da nação portu-

gueza.

^
^ No livro A Geração nova, de Bruno (José Pereira Sampaio)

apreoia-se lucidamente (a pag. 103) a rasão dos escriptos políticos

de Theopliilo Braga: «Historiador, poeta, philosopho e critico, elle

«oraprehendeu que um dos grandes erros das passadas gerações lit-

terarias 1'oi o de não transportar aos domiuios politicos a influencia,

mas pura, da sua supremacia intellectiva, deixando, por um desdém

lamentoso e injustificável, a direcção da sociedade nas mãos dos in-

trigantes e dos ineptos, como entre nós succedeu com Alexandre

Herculano, cujo poder espiritual directamente não serviu a naciona-

lidade, que o venerava, mais ou menos inconscientemente. Por isso

Tlieophilo Braga applica as suas pujantes faculdades de critica ao

€xame circumstanciado do modo de ser, politico, religioso e economi-

zo do seu paiz. Elle é o primeiro a precisar n'um conjuncto de dou-

trina politica a vaga aspiração de reforma, que sente esta sociedade

doente e, traçando a linha do desenvolvimento ulterior d'essa aspi-

ração confusa, elle procura resolvel-a n'uma applicação concreta da

philosophia por que se norteia.

«Esse é o seu trabalho dos últimos annos; á maneira do que
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As Soluções ijositiras da Politica pori/i(juc,\a con-

stam de três partes : Da aspiração revolucionaria e sua

disciplina cm opinião democrática, Do Systema con~

stitucioncd como transigência provisória entre o abso-

lutismo e a revolução, e Do culvento evolutivo das

Ideias democráticas.

N'estes livros juntou Theopliilo Braga muitos arti-

gos escriptos para periódicos das provincias, principal-

mente para A Emancipação, semanário democrático que

se publicou em Thomar de 1879 a 1880, artigos «di-

spersos na urgência militante, mas reunidos racionalmen-

te em um ponto de vista scientifico ». Na primeira parte

Littré compendiara nas suas ÂpplicaçÕes da Pkilosopkia positiva

ao goveimo das sociedades, Theophilo Braga nas suas Soluções po-

sitivas da Politica porturjuexa, julga encontrar o corpo de doutrina

tendente a restabelecer em bases duráveis uma sociedade politica

que ameaça dissolver-se. Para isto não lhe bastam os sentimentaes

frémitos para um ideal indeíinido de justiça, nem se contenta de

applicar fórmulas politicas ou sociaes, concebidas no abstracto das

tlieorias ; antes se esforça em referir a sua concepção ao particula-

rismo do meio sobre que elle tem de actuar, filiando-a na estructura

da raça e fortalecendo-a na tradição coUectiva.

« Para elle a sociedade portugueza não é o producto inexplicá-

vel dos grandes homens, mas coroUario inevitável de um condiciona-

lismo natural, ella tem n'esse facto mesmo a segurança da sua per-

sistência autónoma, dado que siga as étapes que as condições que a

determinam e garantem, lhe ordenam percorra. D"esta consideração

fundamental, largamente desenvolvida, provém toda a doutrina re-

publicana federalista, em cuja propaganda este homem superior se-

lem empregado ultimamente, audacioso fecho de uma carreira glo-

riosa ».
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das Soluções positivas demonstra o distincto escriptor

que o povo está de ha muito preparado para a republi-

ca, porque foi elle que creou as communas elevando as

classes servas a proletariado, e uma parte d'este a bur-

guezia, e fundou os parlamentos onde se fez representar.

Infelizmente a monarchia constitucional preparou-nos

uma crise aguda, uma época de profunda decadência.

«Para sair d'este estado de atrophia geral, diz o dr. Theo-

philo Braga na primeira parte das Soluções positivas, é

preciso fazer circular ideias e provocar o conflicto das

opiniões *.

A segunda parte das Soluções positivas da Politica

2}ortuguexa, trata do Sijstema constitucional como uma
transigência provisória entre o Absolutismo e a Bevo-

lução.

Este livro comprehende quinze capítulos, alguns dos

quaes saíram primeiro á luz na Vanguarda; o dr.

Theopliilo Braga pegou no nosso systema constitucio-

nal, ou melhor, na nossa sociedade cancerosa, estendeu-a

sobre uma mesa anatómica e com um escalpello afiado

entrou a retalhar as carnes apodrecidas, começou a mos-

trar a decomposição a que chegou o nosso paiz, corrom-

pido pelo virus infectante e deletério do constituciona-

lismo. O dr. Theophilo Braga estudou a nossa sociedade

scientificamente, como o medico estuda um cadáver; diz

as mais duras verdades com a coragem e o valor que

dá a consciência de que se tem pelo seu lado a justiça.

Este volume é incontestavelmente o livro mais demoli-

dor que se tem publicado em Portugal; descreve-se n'elle

a corrupção constitucional sem hesitações, nem reticen-
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cias; a verdade refulge n'estas paginas vibrantes, onde

ha a indignação salutar do homem e o raciocinar lúcido

do sábio.

E um livro revolucionário na sua grande accepção,

isto é, um livro de critica e de sciencia. Não se encon-

tram declamações balofas, nem phrases bombásticas

;

não ha o palavriado ôcco e banal do Sonho de iim

rei 6 de outros folhetos de propaganda de rufo ; não se

ouve o estourar dos foguetes litterarios, e a bulha dos

zabumbas jornahsticos, próprios de aldeia, não, nada

d'isto.

Esta segunda parte das Soluções positivas foi um aríe-

te firme e rijo lançado por uma machina potente contra

as instituições, e tão rijo e tão firme foi elle que logo se

sentiram os effeitos ; os velhos revolucionários, os renega-

dos políticos, os homens de sciencia hypocritas, vieram to-

dos á barra, não defenderem-se, nem defenderem o sys-

tema canceroso, mas sim atacarem mal e desordenada-

mente o auctor das Soluções positivas e quantos com-

batiam a seu lado. O renegado Sampaio, o velho revolu-

cionário, o decrépito ex-ministro fez uma barricada da

Revolução de Setembro e abriu o tiroteio, mas fraco e

indeciso com as mãos já tremulas da obesidade decrépi-

ta. O Jornal do Commercio, cujas portas ainda não havia

muito estavam abertas aos revolucionários, desfeitiando

as cinzas de Ribeiro Guimarães e as recordações de Bal-

thazar Radich, tornou-se outra barricada por detraz da

qual surgiu o arcabuz de Andrade Corvo ; também este

atirou sobre nós, mas a falta de convicções fez-lhe errar

o tiro. Coitados ! o tempo d'elles passara. Sentiram-se fe-
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ridos pelo escalpello e tentaram afastal-o. Mas era inútil,

a vermelhinha foi denunciada e a opinião publica co-

nhece os fautores da derrocada actual ^.

A terceira parte das Soluções positivas da Politica

portriguexa é talvez a mais importante, porque estuda

n'ella o advento evolutivo das ideias democráticas em
Portugal, analj^sando os factos sob o critério positivo.

Este volume compreliende uma rápida introducção á

parte terceira e á secção i, intitulada: Historia, das

Ideias democráticas em Portugal, que está dividida em
sete capítulos, o primeiro dos quaes trata da Noção da

soberania nacional, principio supremo de uma politica

scientifica. N'este primeiro capitulo procura Theopbilo

Braga a origem da democracia moderna na noção da

soberania nacional que apparece entre nós desde as cor-

tes de 1641. No segundo capitulo, As ideias francexas

1 Fazendo uma extensa analyse (Veste trabalho, escrevia o dr.

Júlio de Mattos : « Theophilo Braga, fazendo n'este livro a critica de

um tal systema, é implacável ; desce ás maiores minuciosidades da

analyse cora a imperturbável serenidade de um operador». {Positi-

vismo, vol. II, pag. 156). E sobre os outros livros d'esta coUecção

escreve : « Como livros de propaganda, que devem satisfazer ás con-

dições fundamentaes de serem coiuprehendidos pelos espíritos menos

preparados e de poderem entrar nas bibliothecas menos ricas, os vo-

lumes de que vimos fallando são verdadeiramente preciosos. Ha n'el-

les fidelidade, a clareza, a deducção rigorosa e sobretudo um sopro

d'aquelle enthusiasmo viril, que só as fortes convicções suggeridas

pela sciencia podem prestar a uma obra qualquer. Estas qualidades

promover-lhes-hão o extenso curso que todos os democratas viva-

mente lhes desejamos».
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(Jacobinismo), mostra a influencia que a França exerceu

sobre Portugal, tanto pelas ideias dos enc3-clopedistas,

como pelas ideias da Revolução. O capitulo terceiro é

consagrado á Revolução de 1820 e n'elle sobresáem os

grandes vultos venerandos de Manoel Fernandes Tho-

maz e José FeiTeira Borges, e o modo como a revolução

foi considerada na corte de D. João vi. As bases para a

Constituição de 1822 é o titulo do quarto capitulo

;

n'elle approxima Theophilo Braga a constituição portu-

gueza de 22 da constituição franceza e retrata com vi-

vas cores, fundando-se em notas de viajantes estran-

geiros, os grandes t3'pos da nossa revolução. O capitulo

quinto intitula-se A Rerolução de Setembro restabelece

a Soberania nacional; n'este capitulo faz-se justiça rigo-

rosa aos movimentos revolucionários do reinado de D.

Maria ii em que os aulicos e ambiciosos se serviam do

povo para conquistarem o poder, sem comprehenderem

sequer as ideias republicanas. O capitulo sexto ou In^

fluência da Repiiblica de 1848 em Portugal, é em-

quanto a nós o mais importante d'este volume, porque

o distincto escriptor levanta um vulto que os seus com-

panheiros deixaram no esquecimento, para não se enver-

gonharem de terem abandonado o caminho recto que

então seguiam. Referimo-nos a José Félix Henriques

Nogueira, o grande c severo espirito que sustentava

com a sua intelligencia e riq?iexa o moinmento demo-

crático inaugjirado em Portugal depois de 1848. N'este

capitulo diz Theophilo Braga

:

« Se porventura Henriques Xogueira houvesse sobre-

vivido, homens como José Estevão ou Rodrigues Sam-
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paio não se teriam ido amiullar ao serviço da monar-

chia, nem José de Torres ou Sebastião Betamio abando-

nariam a politica ; de todos elles, apenas, ao fim de

dezoito annos, ainda se inscreveram no directório do Cen-

tro republicano democrático em 1876 o engenheiro Fran-

cisco Maria de Sousa Brandão, e os coronéis Gilberto

António Rolla e José Elias Garcia, para onde trouxeram

o virus contraliido nas cabalas da politica monarchica,

máo grado as suas generosas aspirações».

No mesmo capitulo occupa-se da ridicula ideia de

«união ibérica sustentada na mesma época de Henriques

Nogueira por Xisto Camará, D. Sinibaldo de Mas, Ca-

sal Ribeiro e Latino Coelho ». Aqui se vê já o principio

da divisão que mais tarde se deu no partido republica-

no. No capitulo sétimo occupa-se da «doutrina histórica

do municipahsmo », e refere-se ás doutrinas de Henri-

ques Nogueira e Alexandre Herculano.

Este livro de Theophilo Braga é um trabalho dou-

trinário e critico de grande merecimento e que interessa

a todos que militam nas , fileiras avançadas da politica

portugueza, porque contém a historia do partido repu-

blicano desde 1868 até 1880, escripta sob o ponto de

vista do positivismo.

Se na terceira parte das Soluções positivas da Poli-

litica }3ortii(juexa faz Theophilo Braga a critica histórica

da phase constructiva da nossa evolução poUtica moderna,

no livro intitulado Dissolução do Systema monarcJiico

constitucional eíFectua a analyse da sua phase negativa.

N'este livro reuniu o distincto professor uma boa parte

dos seus artigos editoriaes, saídos regularmente em cada
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semana, era 1880 e 1881, no semanário federalista A
Vanguarda e no jornal republicano O Século. São es-

criptos vigorosos e levantados que sempre se lêem com

prazer e não poucas vezes com verdadeiro enthusiasmo.

Colligidos em volume e ligados uns aos outros adquiri-

ram maior valor, porque perderam o caracter de occa-

sião que os revestia nas folhas periódicas.

N'estes artigos traça o illustre escriptor o quadro da

decomposição do constitucionalismo nos seus diversos

aspectos, inteUectual, moral e económico, preparando a

assombrosa crise que presentemente nos afflige. A poli-

tica monarchica fundada na exploração da anarchia de-

via fatalmente arrastar-nos a este abysmo, d'onde só nos

poderá tirar a eliminação da realeza e a politica de prin-

cipies, como Theophilo Braga demonstra no ultimo ca-

pitulo do volume ^

1 Em um escorso biographico de Theophilo Braga, por Alves

Corrêa [Almanak do Século, para 1886, pag. 103), lê-se esta apre-

ciação :

«Como politico, a nota característica da sua individualidade é

das mais difficeis de ferir, e isto tem dado logar a que acerca dos

seus processos politicos mais de uma interpretação tenha sido aven-

tada. Os jacobinos irreflectidos e intransigentes, que na sua bandei-

ra inscreveram este principio de intolerância : — Tudo ou nada—
accoimam-no de intransigente. Aquelles, porém, que mais de perto

assistem aos seus trabalhos de cooperação pratica na vida do parti-

do e que leram a sua ultima obra, o Systema de Sociologia, affir-

mam, e estes com rasão, que Theophilo Braga é um dos republica-

nos portuguezes menos intransigente e mais opportuuista na acce-

pção scientifica d'esta palavra, que nem pôde ter outra». — «O seu

espirito é era especial predilecto pelas altas especulações theoricas
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A transição operada no espirito do escriptor da acti-

Tidade politica para a philosophica, explica-se pelo pen-

samento de Comte, em uma carta a Stuart Mill {Lettr.,

pag. 12): «a acção philosophica deve hoje prevalecer

sobre a acção politica propriamente dita, em toda a ex-

tensão da Europa occidental, agora em trabalho mais

ou menos explicito de renovação social».

da philosophia moderna, e por este motivo a sua competência é mais

restricta nas questões praticas sendo mais ampla em outras ». — «A

sua acção sobre a politica do paiz sob o ponto de vista directo, é

menos accentuada do que a que exerceu no campo litterario e philo-

sophico, mas é muito notável».



IV

Actividade philosophica

O Romantismo entrou na ultima pliase da sua evo-

lução histórica, na sua dissolução em trabalhos scienti-

ficos e críticos. Este movimento que começou na Alle-

manha e que é, como diz Gervinus, a «transição da poe-

sia para a sciencia e do romantismo para a critica»,

deu-se egualmente em França e em Itália, e fez-se sen-

tir em Portugal. A dissolução espontânea do Romantis-

mo e a renovação scientifica principiada inconsciente-

mente e sem critério philosophico, no meio da indiscipli-

na mental, foi adquirindo pouco a pouco a orientação

salutar e consciente da philosophia positiva. A phase me-

taphj^sica dos espíritos, revolucionaria e dissolvente,

transformou-se pelo novo critério em phase de opiniões

definidas e de organisação crescente. A influencia da dou-

trina de Comte trouxe em grande parte a revivescência

do meio social, das sciencías, da historia, da critica, da
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poesia, do romance, da pedagogia, das artes, da politica,

€tc. As aspirações revolucionarias converteram-se em opi-

niões positivas; á agitação desordenada succedeu a pro-

paganda pacifica da doutrina; a relatividade substituiu

o absoluto metaphysico; os elementos de resistência dis-

€iplinaram-se pela critica pliilosophica ; o espirito positi-

vo propaga-se rapidamente e vae-se apossando da dire-

cção das sociedades.

Em França nota-se a sua influencia profunda desde

1870; foi essa orientação do aperfeiçoamento relativo,

que solidificou a Republica e que a lançou no caminho

das reformas sem temer os adversários. Na Itália, na

Inglaterra, na Allemanha a disciplina scientifica tende

egualmente a dirigir a sociedade. ISÍa Hespanha tem pou-

•cas adhesões, porque se encontra ainda no conflicto da

theologia com a metaphysica.

Em Portugal a philosopbia positiva encontrou adeptos

com mais facilidade, porque a dissolução theologica fora

apressada pela educação metaphysica e scientifica da

r"niversidade, das Polytechnicas e das Escholas de Me-

dicina. Desde 1872, que esta doutrina reorganisadora se

propaga, e a sua influencia augmenta diariamente; na

poesia, no romance, na pedagogia, em tudo se sente já

a força disciplinadora da philosopbia de Augusto Comte.

O próprio sentimento nacional acceita esta orientação,

como se viu pela celebração do Centenário de Camões.

Esta imponente solemnidade popular, exercida pela dis-

ciplina positiva, fica na historia portugueza, como o li-

miar de uma nova phase, como o principio de uma era

nova de revivescência nacional.
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1. Os Traços geraes de Philosophia positiva e o Systema

de Sociologia

São tão poucos os indivíduos que entre nós se dedi-

cam ao estudo dos factos sociológicos e syntheses philo-

sophicas, que é na realidade «m acontecimento notável

na vida litteraria portugueza o apparecimento de qual-

quer obra d'estes géneros.

Um dos nossos mais incansáveis obreiros e também

um dos mais modestos (não por desconfiar de suas for-

ças, mas por ter a consciência do verdadeiro papel que

o homem representa no universo) é incontestavelmente o

dr. Theophilo Braga; no mesmo anno em que publicou

dous importantes estudos litterarius, um sobre Bocage e

a sua época, e outro sobre o movimento revolucionaria

da poesia moderna em Portugal, e sobre o Ijrismo bra-

zileiro e gallego, no Parnaso português moderno (1877)

trazia a lume um novo e importante trabalho que se in-

titula: Traços geraes de Philosophia positiva, contpro-

vados pelas descobertas scieiítifwas modernas ^.

\

^ Em um ensaio critico do dr. Corrêa Barata intitulado O
Positivismo e a Scicncia acfuah a propósito dos Trocos geraes

de Philosophia positiva, estabelece-se a grande opportunidade d'este

livro: «Terá a Philosophia positiva em Portugal, na actualidade, a

mesma importância que tem lá fora ? Não duvidamos de o affirmar. I

Se ella parece entre nós menos conhecida, porque a nossa sociedade

restricta em numero nào })úde produzir tantos escriptos como os (juc

a apregoam no estrangeiro, é certo que esta philosophia, pela sua

I
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Quem tenhca lido e estudado conscienciosamente as

obras de Theopliilo Braga, não poderá deixar de lhe tri-

butar a admiração e respeito devido, como a um dos

mais infatigáveis e eruditos escriptores. Com a publica-

indole própria, não é ignorada por muitos professores das escholas

superiores do paiz e por algumas outras pessoas, cuja educação scien-

tifica foi própria para llies adequar o espirito á comprehensão do seu

methodo, das suas doutrinas e das consequências que d'elle derivam.

Todavia ha em Portugal, como em toda a parte, um maior numero

de pessoas, menos illustradas, cujo saber ou foi bebido nos systemas

philosophicos do século passado, ou na metaphysi(!a e na theologia,

ou na eschola histórica auctoritaria, pessoas que apenas conhecem

de nome a philoiophia positiva. A falta dos conhecimentos fundar

mentaes das mathematicas, da physica, da chimica ou da biologia

fecha-lhes o ingresso n"esta eschola, e só lhes permitte que a apre-

ciem pelos comraentadores seus adversários, os quaes a alcunham de

atheismo ou a consideram um estreito e frio empirismo fundado nos

factos do mundo real. Para este grupo o positivismo não passa de

uma curiosidade; o que o não impede de se julgar muito bem in-

struído sobre todas as suas partes, e bastante apto para o discutir

e até para o depreciar.

«O livro do snr. Theophilo Braga, considerado como synthese

da philosophia positiva,. e destinado pelo auctor a propagal-a entre

nós, não podia apparecer em melhor terreno nem ter mais adequada

opportunidade. Torna-se cada vez mais necessário divulgar os ver-

dadeiros princípios d'aquella philosophia, não só para transmittir á

nossa sociedade o ár sadio e rejuvenescente com que ella avigora as

modernas gerações, mas para evitar, ensinando, as disputas estéreis

e fastidiosas que esses adversários, que a não conhecem, estão todos

os dias provocando a propósito de qualquer assumpto que um escri-

ptor não theologo queira tratar. Lemos, portanto, com anciedade o

livro do snr. Braga». {O Século, — Publicação de Philosophia po-

pular, etc. 2.-'^ serie, pag. 98.— ilarço de 1878).

*
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ção da Visão dos Tempos conquistou Theopliilo Braga

um dos primeiros logares na litteratura contemporânea;

deixando temporariamente, porém, a poesia histórica, en-

tregou-se o profundo poeta ao estudo da litteratura na-

cional através dos séculos, e d"estes estudos nasceu o

grandioso monumento, hoje quasi concluído, a Historia

da Litteratura ijortugiiexa. E esta, sem duvida, a obra

de mais elevado critério que temos em Portugal, apesar

de algumas irregularidades que se notam, especialmente

nos primeiros volumes, irregularidades devidas a não ter

ainda o dr. Theophilo adquirido o ponto de vista positi-

vo que depois alcançou \

As coroas de poeta e historiador critico que o illus-

tre professor conquistara pelo seu trabalho, juntou a de

^ Alludindo a esta crise philosopliica, escreve Bruno (José

Sampaio) na Geração moderna, pa^. 102: «Â meio da sua carrei-

ra, este homem singular tem a coragem rara de fazer a recoustru-

cçíxo das suas ideias, submettendo a um methodo novo todo o corpo

das suas opiniões anteriores, creando assim o direito de ser tão se-

vero para cora os outros como o começou por ser para si mesmo ; e

a sua insaciável sede de saber condul-o a occupar-se, cora um cui-

dado egual, de todos os problemas, tão complexos, que se offerecem

ás meditações humanas, evadiudo-se por esta forma da inferioridade

mental que provém da exaggerada especialisação do traballio».

Na preciosa biograpliia que escreveu Eamalho Ortigão nos Ko-

me)is de hoje, accentua-se também esta crise: «De 1872 a 1877

data o período da renovação mental de Theophilo Braga, o seu ad-

vento na philosophia. Com um ardor de que rarissimas capacidades

poderão dar um testemunho tão eloquente, elle, humanista, littera-

to, doutor era leis, poeta Ijtíco, passa destemidamente uma esponja

por cima de todo o seu passado, e recomeça em novas luzes a edu-
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profundo philúsopho ^. Esse volume foi mais um tiium-

plio para o dr. Theophilo Braga.

Os Traços geraea de Philosophia positiva não são

um resumo do immortal trabalho de Augusto Comte

;

Tlieopliilo Braga não só comprova com as descobertas

modernas as bases da philosophia positiva, — a Lei dos

ires estados e a Classificação hierarchica dos Conheci-

cação do seu espirito.— É d'esse trabalho portentoso de revisão de

todas as sciencias fuudameutaes, que procedem as actuaes convi-

cções sociológicas de Theopliilo Braga e os seus recentes livros Tra-

ços geraes de Philosophia positiva e Historia universal.

«O primeiro d'estes livros é o resultado de uma revisão da dou-

trina de Comte, feita em face das novas contribuições trazidas á phi-

losophia pelos modernos descobrimentos scientificos. Contém capitu-

les da mais alta importância, revelando uma grande sagacidade cri-

tica, e um notável poder de sjstematisação e de methodo ».

1 Contra as tendências philosophicas que Theophilo Braga

manifestara nos seus prólogos á obra poética, insurgiu-se Castilho,

escrevendo em uma celebre Carta: «As nebulosidades das transcen-

dencias, muitos myopes (em cujo rol eu me incluo) poderiam contes-

tal-as, o que eu por mim estou bera longe de fazer; mas as beUezas

das Ceias de Nero, por exemplo, são incontestáveis para todos ; ar-

rastara, dominara, triurapham; vê-se que não são miragens de estylo,.

nem jogos ópticos de phrase ; têm existência própria e real ; impres-

sionam, porque têm vida própria e verdade intrinseca».

Também em uma carta de Alexandre Herculano, publicada no

JReporter, de 28 de junho de 188S, se condemna as primeiras mani-

festações philosophicas de Theophilo Braga: «Achou a porta do

abstruso syathetico e symbolico engrinaldada de maravalhas france-

zas ; metteu-se por elle e o resultado ahi o temos. . . Aquelle ou já

se não cura, ou ha de curar-se a si mesmo». Foi pelas accusações de

nebulosidade philosophica que começou a ruidosa Questèío da Coime-

bra em 18GÕ, favorecidas pelos patriarchas da htteratura..
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mentos humanos, mas traça os lineamentos do ramo

mais elevado da Biologia, — a Psychohgia ou physiolo-

gia cerebral: e dá uma nova base á Sociologia, substi-

tuindo a base histórica da Anctoridmle (Poder espiritual

e poder temporal), achada por Comte, pela base physio-

logica de Malthus— a População.

Não pretendemos avaliar devidamente o profundo

trabalho do erudito professor, mas somente dar aos nos-

sos leitores uma resumida ideia dos Traços geraes.

O verdadeiro valor d'esta obra promettera mostral-o

o sábio Littré na sua revista de Philosophia Positiva,

quando accusou a recepção do primeiro fasciculo; mas

infelizmente nunca chegou a realisar a promessa.

Os Traços geraes de Philosophia positiva dividem-se

em cinco capítulos, precedidos de uma bem elaborada

introducção, em que Theophilo Braga trata da opportu-

nidade da disciplina positiva. N'esta introducção histo-

ria a passos largos a crise dos espiritas, isto é, a evo-

lução negativa da phase theologico-metaphysica desde o

século XVII e a evolução positiva das sciencias, ou a

anarchia religiosa, moral, politica e industrial das socie-

dades modernas; mostra em seguida como do meio does-

te cahos de ideias tirou Augusto Comte as duas conce-

pções fundamentaes da nova philosophia: — a Lei dos

ires estados e a Classificação dos Conheciynentos huma-

nos, pondo de parte o absoluto, e admittindo apenas o

relativo. Depois de fali ar da sjnthese integral de Au-

gusto Comte, faz sentir a necessidade de uma compro-

vação geral da doutrina positiva em face das mais re-

centes descobertas scientificas, provando que não pôde
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ficar inalterável, como querem os Lafittistas, nem deve

ser combatida pela dialéctica, como o faz Haxley.

No capitulo I occupa-se da Lei dos três estados,

começando por determinar o que é Philosophia e como

se formou a sua verdadeira noção, espontaneamente,

através dos séculos, até que no século xix, depois das

grandes descobertas em todas as sciencias, se pôde for-

mar a synthese geral, chamada positiva, pela precisão

dos methodos empregados nos vários ramos em que se

dividem os conhecimentos humanos. Mostra como «da

verdadeira comprehensão da origem, objecto e fim da

philosophia, se deduz a critica das varias phases philoso-

phicas por que tem passado a intelligencia humana», a

phase das Theogonias e Cosmogonias, era que a appa-

rencia das cousas excita a actividade da imaginação, ou

estado theologico; a phase das entidades, que vieram

substituir os deuses desde que se conheceu em parte o

mundo objectivo e se começou a estudar o Eu, ou esta-

do metaphjsico, e a phase das sciencias, em que se eli-

minaram as causas primarias e finaes, e se reconstituí-

ram as sciencias sob a experiência e observação, ou es-

tado positivo. Littré, nas Palavras de Philosopkia posi-

tiva, comprova esta lei empirica de Comte com uma lei

racional : — A humanidade passou por quatro gráos — o

das necessidades, o da moral, o da cultura do bello e o

da sciencia.

Theophilo Braga prefere uma comprovação psijcliolo-

gica; e apresenta os estados syncretico, discretico e con-

cretico. No estado syncretico dá- se a confusão da appa-

rencia com a realidade, na ordem sentimental, e do ah-
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si/acto com o concrcio na ordem racional ; no estado

discretico a subordinação da renlidade á appareiícia, e

do concreto ao abstracto; no estado concretico estabele-

ce-se a relação entre a apparencia e a rea/idacle, e dá-

se a conversão do abstracto em concreto. O erudito pro-

fessor fundamenta esta lei psjchologica em «que existe

sempre uma diíferença entre a realidade ou a origem da

impressão, e a apparencia ou a sensação resultante

d'essa impressão, e que «emquanto o cérebro não estiver

bem fornecido de noções enipiricas, para ratificar as sen-

sações, ha de dar-se sempre a confusão entre a appa-

rencia e a realidade».

No capitulo u, intitulado Comprovação psychohgica

da lei dos três estados, desenvolve o auctor esta tbese,

e diz que se poderia chamar aos três estados, traduzindo

os factos psjchologicos : periodo das sensações, período

dos sentimentos e periodo das noções racionaes. N'este

capitulo, Theophilo Braga tenta dar-nos um esboço de

Psj^chologia positiva; começando pela historia d'esta

sciencia na evolução positiva, apresenta-nos as grandes

descobertas de Bichat, Cabanis, Charles Bell, Magendie,

Luys, etc.

Diz o dr. Theophilo com relação á Consciência :

«Assim ccmo nos corpos orgânicos existem elemen-

tos chimicos que nunca se encontram na natureza em
estado de liberdade, assim também na natureza animal

apparcce uma força que debalde p(3de ser estudada so-

bre a animalidade». A Consciência é pois uma força

resultante de dadas condições biológicas, ou «uma comOs

funcção do movimento para a qual se passa pela consi-,
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deraçào de dadas quantidades». Ora a Psjchologia teui

por fim o estudo das manifestações da Coiisciencia.

Historia em seguida a concepção da alma nos perío-

dos de fetichismo, polytheismo, monotheismo e no estada

metaphysico. Na segunda parte d'este capitulo, trata

principalmente da parte stalíca da Psycliologia, fundan-

do -se nos profundos trabalhos anatómicos e physiologi-

cos dos grandes biologistas Luys, Ritti, Fiourens, Scbiíf,

Cl. Bernard, etc. ; e descreve-nos o cérebro humano, os

quatro centros dos thalamos ópticos e as suas funcções

sensoriaes.

O capitulo III dos Traços geraes trata da Classifica-

ção dos Conhecimentos humanos. Theophilo divide este

capitulo em três partes: na primeira prova a necessida-

de de se conhecer o mundo exterior, para sobre este co-

nhecimento basearmos a nossa philosophia, falia das

Cosmogonias dos povos antigos e da evolução das scien-

cias fundamentaes, da sua passagem do estado theologi-

co-metaphysico para o estado positivo.

Na segunda parte trata da generalidade decrescente

dos phenomenos que dizem respeito ás varias sciencias

fundamentaes, começando pelas mathematicas e seguindo

a ordem determinada por Comte : astronomia, physica,

chimica, biologia e sociologia ; n'esta classificação parte-

se do mais geral para o mais particular, ou do mais

simples para o mais composto, como já o estabelecera.

Descartes, e depois d'elle a Convenção franceza em 1795.

Em seguida, o illustre professor do Curso superior de

Lettras destroe as objecções fundamentaes do sábio biolo-

gista Huxley contra a classificação positiva de Comte,
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comprovando-a cora as novas theorias etherodyn arnicas

e com a concepção da Matéria.

A terceira parte é concernente á Metkodolog/a po-

sitiva, e mostra-nos como dos methodos scientificos se

forma o methodo philosophico pela abstracção dos ca-

sos particulares de cada scieneia. A mathematica é a

sciencia que possue a methodologia mais perfeita, ao

passo que a sociologia possue a mais imperfeita; a De-

ducção e a Inducção são os methodos extremos d'estas

duas sciencias. Sobre elles, discorre largamente Theo-

pliilo Braga, mostrando que n'estes dous methodos se

resume a methodologia positiva, ou Tcchnica mental,

que deverá substituir a antiga lógica.

Comprovação monistica da Classificação dos Conhe-

cimentos humanos é o titulo do capitulo iv, onde se ex-

põem largamente os progressos experimentaes das scien-

cias naturaes e biológicas depois da concepção de Com-

te ; começando pela origem da concepção mechanica da

matéria desde Bacon e Descartes até ao fundador do

Positivismo, divide esta em duas phases: 1.* creação da

disciplina mental; 2.* submissão das sciencias unifica-

das pelas leis mechanicas do movimento aos methodos

deductivos da philosophia.

E esta a phase actual do positivismo.

O dr. Theophilo Braga analysa em seguida a grande

sjnthese dynamica de Descartes, inspirada pelas leis do

movimento planetário e da circulação do sangue, desco-

bertos por Galileu e Harvey; á synthese cartesiana fal-

tava-lhe porém a verificação scientifica.

O erudito professor cita os trabalhos de Fresnel,

J
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Eumford, Mongolfier, Carnot, Huygens, Séguin, Cauchy,

Maj^er, loule, Thompson, Tyndall, etc, que estabeleceram

o principio do movimento ; mostra o erro em que incor-

reram Hirn, Secchi e Trémeaux nas suas tentativas de

synthese philosophica, por quererem achar nos phenome-

nos psychologicos uma força diversa da que rege os

phenomenos cósmicos e biológicos, e determinarem a

causa primaria do movimento, entrando assim nos domí-

nios do incognoscivel.

O auctor termina este capitulo com um esboço da

«forma deãudiva com que devem ser reorganisadas as

sciencias, seguindo as manifestações das forças no senti-

do da sua equivalência coexistente nos mais complicados

equilíbrios », esboço que declara prematuro.

O capitulo V, sobre a Beorganisação da Sociologia,

é, emquanto a nós, a parte mais importante do livro de

Theophilo Braga; embora este capitulo seja tão resu-

mido.

O distincto discípulo de Comte considera a sciencia

sociológica como uma continuação da psychología, do

mesmo modo que considera a classificação hierarchica

dos conhecimentos humanos como a serie dos factos d}^-

namícos da mesma sciencia. Assim procurou para base

da physica social um facto biológico— a População, ou

o individuo collectivo. Mostra-nos como Augusto Comte

executou o pensamento de Condorcet fundando a socio-

logia, sem vêr, porém, que n'esta sciencia também do-

mina a lei geral do movimento, como o notou Herbert

Spencer; diz que muitos phenomenos históricos só po-

dem ser bem comprehendidos pelos estudos das origens
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orgânicas, taes são : o antagonismo das raças, a tradi-

ção, a sexualidade, as instituições, etc.

Comte, baseando-se no facto histórico dos Poderes

iejnporal e espiritual, ou auctoridade, em vez do facto

biológico— Pujmlação, de Malthus, então em descrédito,

foi arrastado a apresentar-nos, primeiro no Curso de

Philosopkia positiva, e depois na Politica positiva, um
regimen catholico sem dogmas religiosos.

Theophilo Braga diz que o conflicto vital que con-

duziu Darwin ao Uruisfonuismo deve ser a base da so-

ciologia sob a forma de População limitada pela sub-

sistência, pois como o conflicto vital «é a causa princi-

pal da adaptação dos organismos, do prevalecimento ex-

clusivo de dadas funcçOes, e de aperfeiçoamento por

uma transformação progressiva», assim «o conflicto per-

manente da População é a causa principal da divisão

do trabalho, da especialisação das aptidões, da maior

somma de manifestações individuaes que actuam racio-

nalmente sobre a marcha empírica das sociedades ». Dis-

correndo sobre as leis da população e das subsistências,

apresenta as instituições sociaes como meios empregados

para realisar a equação entre a producção e o consummo.

Passando a fiillar sobre as formas do governo, baseia as

phases da evolução da humanidade nas modificações do

poder; estas phases são: espontânea, einpirica e racio-

nal ou theocracias e castas, — Monarchias, Feudos e

Burguezia— , Proletariado e Democracia. Historia em
seguida á constituição da sociedade : Familia ou rudi-

mento orgânico da associação, Familismo, Cantonalismo

Federalismo ; este ultimo, diz o erudito professor, que é
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«a forma mais fecunda das sociedades, que se perdeu

pelo abuso da centralisação politica em chefes militares,

que, perpetuando o poder nas suas dynastias, produzi-

ram as grandes nacionalidades inconscientes e inconsi-

stentes». E mais adiante, fallando do sentimento local:

«esse sentimento, revivendo pela Federação, é que ha de

outra vez ligar com vinculos orgânicos os diversos ele-

mentos nacionaes que hoje se desaggregam ».

O dr. Theophilo Braga termina o seu trabalho por

uma brilhante interpretação das palavras eguaklade e li-

berdade debaixo do ponto de vista positivo.

Chegamos ao fim da nossa exposição; mas, antes

de proseguirmos devemos considerar os Traços geraes

de Philosophia positira sob uma outra face. Este livro

é incontestavelmente o de affirraações mais firmes e cla-

ras que até então se tinha publicado em Portugal ; o seu

distincto auctor não se serve de palavras ambíguas, ou

de phrases equivocas que possa cada um interpretar a seu

bello prazer. Theophilo Braga mostra-nos sem véo algum

as verdades deduzidas das sciencias naturaes, ainda

quando cilas vão de encontro ás crenças da maioria ^,

1 Em um artigo do sábio Littré intitulado La Philosophie

Xiosiiive en Portugal, acham-se algumas linhas relativas á forma

da propagação d'esta doutrina: «Mr. Théopliile Braga estunliomme

jeune, aussi, connu, même hors de son pays, par ses travaux, déjà

fort nombreux, sur Tliistoire littéraire du Portugal
;

j'ai entre les

mains la première partie d'une Vio de Camoens qui ra'a beaucoup

interesse.

«Mr. ThéopliQe Braga professe lliistoire des littératures nco-

latines au Cours supérieur de Lettres. . . Le gouvernement y a in-
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Qaando em 1877 annunciamos o apparecimento

do notável trabalho de Theophilo Braga Traços gemes

de Philosophia ijositiva, lamentámos o numero limita-

díssimo de paginas que o auctor consagrara á Beorgani-

sação da Sociologia, na realidade o assumpto mais im-

portante do livro, e portanto o que demandava maior

desenvolvimento. O Systema de Sociologia satisfaz ca-

balmente a nossa observação. Se não é uma segunda

edição d"aquella obra, não é também um trabalho intei-

ramente novo, mas sim uma refundição, na qual tomou

o primeiro logar, abrangendo os principaes capítulos, a

stitiié clepuis peu (ranuóes une chaire de philosophie transcendcntale.

Mr. Braga fiit appelé em 1873 à remplacer temporaireraent le titu-

laire de cette chaire. 11 ctait des lors assez affrauchi de la iraiiscen-

dance de la meiaphysique, pour ne pas vouloir lui servir de trii-

cheraent, et il ouvrit ses leçous par un cours d'esthétique positive.

Elles sont écrites, et j'espère qu'il nous en fera par sous une forme

ou sous une autre *.

«Encouragé par cette essai, en 1874, il aborda directement

Toeuvre de M. Conite, et, malgré le peu de preparation de sou audi-

toire et Texiguité du temps, il traita les questious suivantes : Clas-

sification des connaissances humaiues; conception du monde suivant

la théologie, la metapliysique et Ia science positive ; étude de Tcâme

depuis Tidée que la théologie s'en fait jusqu"au moment oíi cette

étude entre dans le domaine de la biologie; enfin, constitution de la

Science sociale avec les próliminaires généraux de rhistoire, le droit,

la morale, Tart, Téconomie politique et Tindustrie, tout cela en vingt

* Publicou apenas a inlioducção geral, Constitution de VEsthe-

tique positice, na revista de Mr. Lillré, que a caracterisou de <i remar-

quabie i>.



ACTIVIDADE PHILOSOPHICA 277

sciencia social, cuja fundação fora ali apenas esboçada

nos seus contornos mais geraes. Por isso o compacto vo-

lume bem merece intitular-se Systenia de Sociologm.

De todas as sciencias fundamentaes, que estudam e

coordenam as varias ordens de phenomenos que o nossa

espirito constata na matéria em movimento, a Sociolo-

gia, a sciencia que abstrae as leis dos phenomenos mais

complexos, é a única que ainda no presente se acha na

época de formação. Presentida, é certo, desde a anti-

guidade, quando Aristóteles confrontava 171 constitui-

ções guiado pelo pensamento de que «a melhor maneira

de estabelecer uma theoria, n'este assumpto como em

leçons. Cette eiiseignement excita presque une tempête ; mais Mr.

Théopliile Braga persista, et les élèves Fécoiitèrent avec une atten-

tion aviíle».

Interrompendo a transcripção do artigo de Littró, publicamos

em seguida o documento publicado pelos alumnos do Curso supe-

rior de Lettras no Diário de Noticias, de 26 de novembro de 1878,

que bera revelam estas luctas do magistério

:

«Nós abaixo assignados, alumnos e ouvintes do 1.° anno do Cur-

so superior de Lettras, inspirados nos estimules de dignidade de todo

aquelle que só preza a verdade e a justiça, completamente indiífe-

rentes a qualquer influencia que se não traduza em aproveitamento

intellectual, e absolutamente alheios a todas as relações e S3'mpa-

thias pessoaes e a todas as dependências académicas, declaramos li-

vre e espontaneamente falsas e sem fundamento as insinuações e

accusações dire(-tas ou indirectas que se têm tornado publicas cora

o fira de macular o caracter e a capacidade cathedratica do profes-

sor de Historia Universal e director do mesmo curso o snr. dr. Theo-

philo Braga, e bem assim protestamos contra a malévola ou inscien-

te interpretação das doutrinas expostas até á ultima lição, onde só
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todos os outros, é observar as cousas na sua origem e

no seu desenvolvimento» \ teve por precursores mais

immediatos, no século xvnr, Viço, Montesquieu, Voltai-

re, Hume, Turgot, Chastellux, de Brosses, Quesnay, Adam
Smith, Condorcet e outros, mas só no século actual pôde

entrar directamente em formação devido ao génio pre-

claro de Augusto Comte, o qual lhe lançou os funda-

mentos, primeiro no Curso cie Philosophia jiositiva, e

depois no Systema de Politica positiva, os dous maio-

res padrões da philosophia moderna. Apesar das inevita-

um espirito rachitico ou uma intelligencia acanhada poderá desco-

brir elementos de propaganda republicana. Declaramos ainda, que o

que fica exposto, não é nem podia sêl-o, a defeza de quem não care-

ce d'ella, nem a admittiria, como espirito elevadíssimo e invulnerá-

vel em todos os respeitos ; o que tentamos é tão somente affirmar

que nos julgamos dotados do critério preciso e que deve suppôr-se

em estudantes de um curso superior, para distinguirmos um metho-

do profissional de uma catecliose politica.

« Lisboa, 25 de novembro de 1878. — Aluranos : Bartholomni

Salaxar Moscoxo— Carlos Maria dos Martyres — D. Dio[)o de

Sousa — Francisco Valejo de Araujo Juxarte — Jayme Entesto

Alegro — João Maria Amado de Mello Ramalho — João Monteiro

— J. F. de Azevedo e Silva Jtmior— José Joaquim Augusto Snnt'-

Anna — José dos Santos Coelho Godintio — José Tlieodoro dos

Santos Ferreira — José Valentim Fialho de Almeida — Pedro

Silveira da Moita de Oliveira Pires — Thomax. de Masearenlms.

— Ouvintes : António Ferreira Mendes — Carlos A. Bego Linix

— Joaquim Maria Travassos Valdez — José de Carvalho de Aze-

vedo Lobo — José Maria Rego Liina — Ltiiz Fortunato da Fon-

seca — Marianno Piíui— Ventura Faria de Axcvcdo •».

1 Politica, I, cap. i, 3.
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veis deficiências contidas n'estes trabalhos, ainda até

hoje não veia a lume tratado algum de Sociologia, que

mais completamente satisfizesse ás exigências da ultima

das sciencias abstractas. Se analysarmos um por um os

livros posteriormente publicados com o fim de levar a

eff'eito a ideia de Comte, a coordenação scientifica dos

phenomenos sociológicos, veremos que uns, mergulhan-

do-se inteiramente nos factos concretos, confundem o do-

minio da Ethnologia e da Ethnographia com o campo

abstracto da Sociologia, como por exemplo Letourneau ^

no seu tratado, aliás esplendido, e mesmo o grande phi-

losopho Herbert Spencer nos volumes publicados dos seus

Frincipios de Sociologia ^, e outros, como o positivista

Robertj ^ limitam-se puramente a considerações raetho-

dologicas e criticas sem tentarem de um modo directo

a reorganisação da Sociologia. Theophilo Braga, compre-

hendendo que a sciencia social não se reduz á compara-

<^ão de dados ethnographicos, nem a indicações essencial-

mente philosophicas, mas abrange a observação e a ex-

periência das Civilisações mais avançadas por forma que

se possa fundar uma theoria ou uma lei geral a que se

subordinem todos os factos de qualquer sjstema social,

procurou continuar a obra de Comte, elevando a Socio-

* La Sociolocjie d'après V Elhnographie. Paris, Reiawald,

1880.

* Prineipes de Sociologie, tr. frauc. 3 volumes. Paris, Bail-

liòre, 1879-1883.

' La Sociologie. Essai de philosophie sociologique. Paris, G-

Baillière, 1881.

19
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logia á altura do moderno desenvolvimento scientifico.

O livro que temos presente é uma tentativa n'este sen-

tido, louvável a muitos respeitos, e digna de séria atten-

ção, ainda mesmo que o seu único mérito consistisse na

collocação do problema. Não succede, porém, assim, como

veremos.

Mas, na realidade, o Sijstema de Sociologia, preen-

chendo as lacunas e eliminando os defeitos secundários

da obra de Comte, resolve de um modo definitivo a for-

mação da ultima e mais complexa das sciencias abstra-

ctas? Não nos parece; é apenas mais um passo para a

sua realisação, com franqueza o dizemos. Temos mesmo

a convicção que será esta também a opinião do auctor,

pois que não só confessa « a difíiculdade de organisar na

seu conjuncto a sciencia abstracta da Sociologia» (pag.ix),

como reconhece que esta sciencia para chegar « a abran-

ger o pleno conhecimento do facto social e de todos os

seus elementos depende da contribuição de muitas scien-

cias concretas, umas estudadas sem espirito de conjun-

cto, outras reduzidas a applicações m.ateriaes, outras mal

esboçadas ainda, como a demogmpkia e a demopsi/cho-

logia» (pag. xiii). No emtanto, estas construcções provi-

sórias têm um alcance immenso, porque apressam o des-

envolvimento das sciencias concretas, as quaes por seu

turno reagem sobre a sciencia abstracta, aperfeiçoando-a,

e approximando-a da sua formação definitiva. Não discu-

tiremos aqui a maneira mais ou menos scientifica, como

o eminente professor do Curso superior de Lettras en-

tendeu dever architectar o seu Sgstcma de Sociologia,

afastando-se em muitos pontos de Augusto Comte e em
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geral de todos os sociologistas contemporâneos. Deman-

daria isso largo espaço e um trabalho rigorosíssimo de

critica, que provavelmente seria mal intrepretado pelos

numerosos zoilos, que o notável escriptor tem creado

durante a sua brilhante e invejável carreira litteraria. A
nossa missão limitar-se-ha, como fizemos com os ou-

tros livros de Theuphilo Braga, a uma noticia geral e

succinta da obra, acompanhada somente de mui ligeiras

considerações.

No Prologo, que já tivemos occasião de citar, esta-

belece o auctor os processos empregados na organisação

da Sociologia e mostra a necessidade da fundação da

sciencia abstracta pelo encadeamento deductivo dos fa-

ctos, a fim de se chegar ás previsões, fundadas na immu-

tabilidade das leis, e d'ahi ás applicaçOes praticas da

Politica. Assim da sciencia social derivará a arte corre-

lativa. Theophilo Braga fecha o Prologo com estas pa-

lavras: «Alargar a área d'essas previsões, comproval-as

6 acceleral-as pela intervenção politica ou governativa e

pela disciplina pedagógica, ,eis o destino d'esta sciencia,

que vem completar a S3'nthese objectiva sobre os dados

do mundo exterior, e reorganisar a synthese subjectiva

pela dependência da observação» (xvi). Antes de passar-

mos adiante, devemos entrar em explicações acerca das

S3'ntheses objectiva e subjectiva, a que se refere o auctor.

A philosophia subjectiva caiu com justa rasão no maior

descrédito aos olhos dos sábios, que não viam n'ella

mais do que devaneios theologicos e metaphysicos de

iwn espiritualismo pertencioso e banal absolutamente di-

vorciado das sciencias naturaes. As especulações sobre a
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natureza e a essência do Eu, da alma humana e de

Deus, conduziram os metaphj^sicos ás consequências mais

absurdas e disparatadas. Por uma reacção inteiramente

espontânea, os philosophos scientificamente educados ba-

niram o subjectivismo e lançaram-se no campo das no-

ções reaes, começando a organisação de uma philosophia

objectiva. Augusto Comte, constatando a incompatibili-

dade das divagações espiritualistas com o rigor positivo

das leis scientificas, foi levado a efiFectuar a nova con-

strucção philosophica com os dados fornecidos pelas scien-

cias naturaes. Pela coordenação hierarchica das varias

ordens de phenomenos realisou a synthese objectiva, mas

á proporção que se foi elevando do facto cósmico, ao

biológico e ao social, comprehendeu que essa philosophia

não era mais do que a rectificação scientifica do ponto

de vista subjectivo, o único susceptivel de dirigir as ap-

plicações, quer moraes, quer politicas, ou pedagógicas.

Isto é, a synthese objectiva funda-se peta extensão dos

processos scientificos e methodologicos a todas as scien-

cias, desde as mais simples, como as mathematicas e as

physico-chimicas, até ás mais complexas, a biologia e a

sociologia, demonstrando plenamente a subordinação in-

illudivel do individuo e da sociedade ao condicionalismo

cósmico e ao determinismo biológico. Chegando a esta

conclusão, ao estabelecimento da dependência natural do

meio, vê-se claramente que o homem tem de sujeitar as

suas aspirações ás leis positivas da natureza, mas ao

mesmo tempo procurar pelas apphcações dos seus co-

nhecimentos reaes o aperfeiçoamento da espécie e o me-

lhoramento das condições da existência, utilisando as
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próprias leis em beneficio da humanidade. Eis o critério

subjectivo. Augusto Comte reconheceu-o quando no ulti-

mo volume do seu Curso de Philosophia positiva esta-

beleceu o predomínio normal do ponto de vista socioló-

gico e moral sobre o ponto de vista particular de cada

sciencia, e diligenciou desenvolver amplamente esta ideia

no seu Systema de Politica positiva, ainda hoje geral-

mente tão mal apreciado. Littré, não percebendo o pro-

fundo raciocinio do grande philosopho, accusou-o de mu-

dar de processo, quando elle não fizera mais do que ti-

rar as consequências legitimas para a pratica da sua lú-

cida construcção philosophica. Se se tem condemnado

com justiça o amor da arte pela arte, não é menos con-

demnavel o amor da sciencia pela sciencia, que leva a

um especialismo exagerado e a dissertações inúteis por

excessivamente restrictas. A sciencia deve ter sempre em
vista uma applicação futura, mesmo indeterminada, quer

seja para esclarecer a intelligencia, para aperfeiçoar os

sentimentos, ou para melhorar e transformar as condi-

ções materiaes. O alvo é o, bem da humanidade. Da pró-

pria sj^nthese objectiva se tira o ponto de vista humana

e social, o critério subjectivo, necessário para as applica-

ções. Assim se comprova a precisão de reorganisar a

synthese subjectiva, como admiravelmente o comprehen-

deu Theophilo Braga.

Nos Preliminares acerca da Opportunidade da Phi-

losophia positiva na sysiematisação da Sociologia des-

envolve o auctor a introducção dos Traços geraes, accres-

centando-lhe valiosas observações sobre a importância

histórica do Positivismo, que lhe tiram todo o caracter díb
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invenção ou creação pessoal, e uma demonstração do

accordo dos progressos da Psychologia com o pensa-

mento de Comte, relativamente ás três syntheses —
especulativa, affectiva e activa, — das quaes só tentou

effectuar a primeira, deixando as duas ultimas mal esl30-

çadas n"algumas passagens das suas obras ^. O estado

normal para que caminha a humanidade— a sociocra-

cia,— cujo advento será activado pelo estabelecimento

das três syntheses, pôde ser caracterisado, segundo Theo-

philo Braga:

« 1." Emquanto á nossa existência intellectual, de-

pois de ratificadas as noções subjectivas pelos dados con-

cretos da objectividade, pela subordinação da analyse á

synthese.

«2° Emquanto ás nossas paixões, sentimentos e in-

teresses pela subordinação do egoismo ao altruismo.

«3." Emquanto á nossa existência em collectividade,

pela manifestação do progresso como consequência da

ordem y> (pag. 18).

Estas conclusões, com que estamos plenamente de

accordo, resumem-se na bella phrase de Comte : Agir

par affection, penser pour agir, a qual ao mesmo tem-

po indica a correlação das três sjmtheses.

O Sgstema de Sociologia comprehende seis capitu-

les. No primeiro, Os principias deductiros da Sociolo-

gia, occupa-se Theophilo Braga dos factores originários

A Estes Prcliminnref! foram traduzidos era italiano, na Ri-

vista scientifica, de Morselli.
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das energias sociaes, mostrando que o condicionalismo

physico se traduz nos phenomenos da existência collecti-

va pela coexistência da ordem e do progresso, a mani-

festação mais complexa das duas forças ou leis de con-

•senrição e transformação ; o determinismo biológico,

que faz passar o organismo humano da phase automá-

tica para a phase da consciência, estende-se ao organis-

mo social, mudando as instituições tradicionaes em pa-

ctos voluntários ; e emQm o relativismo sociológico, que

elimina completamente a noção do absoluto, estabelece

o accordo entre a auctoridade e a liberdade, o Estado e

o indiriduo. O illustre professor demonstra aqui admira-

velmente a dependência da Sociologia de todas as scien-

cias anteriores, tanto as phj^sicas pelas condições do meio,

como em especial a Biologia, d'onde derivam originaria-

mente os estimulos e os impulsos sociaes. «Estabelecido

o caracter de complicação crescente dos factos sociológi-

cos, e a exageração dos effeitos, escreve o auctor, desde

que outras sciencias se constituiram, todas as suas rela-

ções S3'stematisadas em doutrina deductiva ajudarão a

decompor as causas apparentemente insensíveis nas suas

energias anteriores» (pag. 22), por quanto nas sciencias

cosmologicas e biológicas «nrio ha phenomeno que se

não continue na ordem sociológica» [ibid.). A importân-

cia do methodo deductivo accentua-se n'estas palavras

:

«Explicar a natureza dos movimentos sociaes, e redu-

zil-os á simplicidade da forma dynamica, primeiro de or-

dem biológica, depois de ordem cosmologica, eis o pro-

cesso deductivo em Sociologia, e o modo como o homem

tendo um maior gráo de consciência de si saberá conhe-
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cer a somiua dos estímulos a que obedece n^esse acto de

reacção motriz a que chama vontade, exercendo-a em
cooperar para que as sociedades sejam dirigidas pelas

noções scientificas e não pelas necessidades instinctivas *

(pag. 23). Theophilo Braga accumula n'este capitulo uma

espantosa somma de material com que prova a intima

relação das leis physicas e orgânicas com os phenomenos

mais complexos da Politica, da Economia, das Artes e

das Litteraturas, acompanhando, por exemplo, a acção

do condicionalismo cosmologico até aos movimentos os-

cillatorios de centralismo e de independência local que

compete á Sociologia coordenar, ou a influencia do de-

terminismo biológico até ás mais elevadas manifestações

do individualismo.

No capitulo II, Dados inductivos da Sociologia, des-

envolve o auctor as relações do meio cósmico, biológico

e psychologico com os phenomenos sociaes. Em Sociolo-

gia a deducçuo precede a inducção, ao contrario do que

succede nas outras sciencias, porque, conhecida a depen-

dência do facto social dos phenomenos estudados pelas

sciencias anteriores, mais facilmente se chega ao conhe-

cimento da verdade. «Na passagem das sciencias cosmo-

logicas para as biológicas, escreve acerca d'este assumpta

o notável professor, existem já conhecidas certas leis ge-

raes sobre que se pôde exercer a especulação deductiva;

esta forma de critica subjectiva adquire mais intensidade

e torna-se indispensável, quando, ao determinar a cate-

goria dos phenomenos sociológicos, se conhece que todas

as leis anteriores se continuam como causas efficientes

na actividade moral. Tal é o caracter distinctivo da Sc-
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ciologia; começa por onde as outras sciencias acabam,

pela dcducção para se limitar á menor somma de infe-

rências sobre o maior numero de dados inductivos espe-

ciaes» (pag. 92). Esta mudança, na realidade apenas ap-

parente, corresponde « a uma necessidade e a um gráo

superior da mentalidade ». A applicação exclusiva do me-

thodo inductivo leva á distincção absurda entre o mundo

physico e o mundo moral. Pelo contrario, o processo de-

ductivo, formando espontaneamente uma coordenação

scientifica dos phenomenos, mostra a sua intima ligação

e indica mesmo a ordem de classificação dos dados in-

ductivos. A solidariedade dos phenomenos vitaes com a

acção mesologica exterior constata-se na relação das ci-

vilisações com os diversos meios em que se desenvolvem.

A influencia das montanhas e dos valles, dos rios e dos

mares, das ilhas e dos continentes sobre as variadas for-

mas de actividade e os differentes gráos de civilisação

humana, é tão evidente como a acção da raça, da popu-

lação, da sexualidade, do exercicio das funcções orgâni-

cas, etc, ou o impulso dado pelos grandes homens, isto

é, por aquelles «que facilitam as transições de uma para

outra época da humanidade nas suas transformações

constantes, tornando-as por qualquer forma progressi-

vas» (pag. lõl). Theophilo Braga comprova as suas af-

firmações com numerosos exemplos, tirados da historia

da humanidade, quer dos povos rudimentares ou estacio-

nários, quer dos que se elevaram aos gráos superiores da

civilisação. O progresso doestes últimos, devido em gran-

de parte ao concurso das condições cósmicas e das ne-

cessidades creadas na lucta pela existência, causa inicial
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da divisão do trabalho e da distincção de certas classes,

foi um effeito directo da acção impulsiva da collectivi-

dade sobre o individuo pelo desenvolvimento moral, in-

dustrial e politico, 8 ao mesmo tempo da reciproca re-

acção do individuo sobre a collectividade pelo desenvol-

vimento esthetico, scientifico e pliilosophico.

Estabelecidos os principios deductivos e os elementos

da inducção em Sociologia, ou a methodologia própria

d'esta sciencia, passa o auctor, no capitulo iii, a consi-

derar a Theoria do concurso successivo pelo « estabeleci-

mento da continuidade histórica», ou do encadeamento

dos íiictos. «Achada a noção politica da solidariedade

Occidental através d"essa continuidade no espaço, diz

Theophilo Braga, a historia illumina-se, distinguindo o

que é estéril ou perturbador como negativo, e o que

tende a estabelecer essa acção simultânea ou de conjun-

cto como positivo» (pag. 163). E a parte verdadeiramen-

te dynamica da Sociologia. Para a coordenação dos fa-

ctos sociaes na sua complexidade crescente dividiu o au-

ctor a marcha da humanidade em ante-historica, proto-

historica e histórica, correspondendo a primeira aos es-

tados sociaes mais simples que se fundam somente no

instincto das relações sjmpathicas «communs a todos os

vertebrados», a segunda ás civilisações rudimentares,

agrícolas, pastoraes e metallurgicas, e emfim a terceira

ao apparecimento dos Árias e sua elevação progressiva

com o decorrer dos séculos. As três raças humanas,

amarella, negra e branca, representando três gráos diffe-

rentes de civilisação, caracterisam-se respectivamente pelo

predominio das qualidades activas, affectivas ou especu-
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lativas; porém nenhuma raça conseguiu levantar-se na

escala social sem mestiçagem. Na antiguidade proto-his-

torica o kuschita, no qual predominava o elemento ne-

groide, fundou uma civilisação com o caracter aífectivo,

que posteriormente se conservou no semita, seu affím e

successor ; pelo contrario no accadio, povo activo, prepon-

derava a raça mongolóide, influencia que não foi extra-

nha ás tendências emigrantes da raça árica, embora

esta se distinga essencialmente pelo seu desenvolvimento

especulativo. «As duas grandes raças que entre si dispu-

taram a hegemonia humana, diz Theophilo Braga, fallan-

do dos Semitas e dos Árias, não podem ser comprelien-

didas na historia sem se estabelecer a sua solidariedade

objectiva com os kuschitas e mongolóides, e as suas mu-

tuas relações, como se vê pela influencia semita na civi-

lisação helleniea» (pag. 171). Partindo do desdobramen-

to das tribus e das cidades, como elementos fundamen-

taes do familismo patriarchal e do cantonalismo ou pe-

quenas ligas defensivas, o eminente professor desenvolve

a successiva cooperação dos Gregos, Romanos e Germa-

nos na civilisação occidental, mostrando a marcha pro-

gressiva, deduzida da situação e acção mesologica, sem-

pre perturbada pela politica individual, pelo regimen da

força e pelo tradicionalismo theologico. «E esta a evolu-

ção espontânea da Europa, diz o auctor, a civilisação

occidental manifestou-se em três peninsulas em que exis-

tiam muitíssimos Estados livres, mais ou menos confe-

derados ; emquanto esses Estados tiveram autonomia ini-

ciaram o progresso da humanidade. A ruina da Grécia

começou com a unificação militar de Alexandre e com-
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pletou-se com a incorporarão da unidade romana; as

Republicas italianas succumbiram ante a tyrannia ou as

traições da unidade imperial allemã ou da unidade pa-

pal; os estados hispânicos decaem com a unidade caste-

lhana em Fernando e Isabel, Carlos v e Philippe ii, que

escravisa a Catalunha e Portugal. A historia da Europa

consiste n'esta lucta entre a existência natural dos pe-

quenos Estados civilisados e democráticos e a unificação

imperial, catholica, monarchica e d^^nastica, acobertada

com a infame divisa do equilíbrio europeu t> (pag. 209).

Por uma serie infinda de revoluções e retrocessos n'esta

lucta de trinta séculos tem eâ"ectuado a humanidade a

sua passagem da organisação theocratica para a organi-

sação sociocratica, que o estado actual da Sociologia já

nos deixa prever. Augusto Comte, com a sua lucidez

extraordinária, indicou este alvo como o estado normal

da humanidade ^

1 Em ura interessantíssimo estudo sobre o ZoUverein nudv-

terraiieo, o professor Carlos de Mello, sustentando a doutrina fe-

deralista applicada á organisação da Europa, faz a seguinte referen-

cia ao Syslema de Sociologia : « A Sociologia, considerada no que

tem de positivo na sua applicação á vida histórica da Europa, indi-

ca-nos a forma federativa como o systema final do governo, que por

si mesmo realisa e mantém o equilíbrio entre as nações, e ainda en-

tre as diversas partes do próprio estado. Theoricamente, assim foi

obrigado a confessal-o o illustre e auctoritario Bluntschli; pratica-

mente, revolvendo e examinando a historia, assim o provou o dr..

Theophilo Braga, n'um livro que daria honra a qualquer litteratura.

se porventura não fosse uma obra portugueza>. {Revista de Estu-

dos liires, vol. IV, pag. 52).
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No capitulo IV, Theoria do concurso simultayieo,

procura o auctor coordenar os factores sociaes pela de-

terminação das três syntheses— activa, ou transforma-

ção da actividade militar em actividade industrial; affe-

ctiva, ou preponderância crescente do altruísmo sobre o

egoismo; e especulativa, ou triumpho do positivismo so-

bre todas as concepções theologicas e metaphysicas. Os

três factores da djnamica social são na realidade «ma-

nifestações do nosso sêr psj^chologico, procurando satis-

fazer necessidades, subordinar os seus sentimentos, ou

dar unanimidade ás suas ideias» (pag. 307). Sendo soli-

dários, augmentam pelo concurso simultâneo a sua mu-

tua intensidade. Escreve Theophilo Braga:

«Pela Synthese activa, chega-se á conclusão de que

o homem produz mais do que consomme ; d'aqui as con-

dições para exercer livremente as suas capacidades men-

taes, que reagem na simplificação da pratica pela theo-

ria.

«Pela Synthese affectiva, verifica-se que o homem
multiplica a sua força e a, sua intellectualidade pela as-

sociação; d'aqui o reconhecimento da sua dependência

da conectividade moral, e o estabelecimento voluntário

da ordem.

«Pela Synthese especulativa, verifica-se que todos os

progressos humanos provieram das ideias, ao passo que

as sociedades dirigidas exclusivamente pela religião ou

pela moral ficaram estacionarias» (pag. 311).

Lamentando que a falta de espaço não nos permitta

acompanhar o distincto escriptor nas considerações com-

probativas d'estas affirmações, nfio podemos comtudo
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deixar este capitulo sem notar que a reorganisação da

SipUhese especulativa tem por fim a convergência men-

tal ou a unidade do ponto de vista essencialmente hu-

mano, que lia de presidir á reorganisação da sociedade

no seu estado normal. Diz a este respeito o auctor:

«Como a constituição positiva das seis sciencias abstra-

ctas consistira em um complicado processo de especiali-

sação crescente, faltava tirar d'essa marcha dispersiva

uma unificação racional, que é propriamente em que

consiste o processo philosophico da synthese subjectiva,

entrevista pelo génio de Comte» (pag. 414). Essa b,j\\-

these subjectiva ou especulativa substituirá no estado

normal os systemas theologicos e metaphysicos, que têm

por base a causalidade e a finalidade, completando a

synthese objectiva e vencendo o negativismo sceptico e

criticista, como se vê da excellente Classificação dos sys-

temas philosophicos estabelecida por Theophilo Braga.

O capitulo v, consagrado á unanimidade de doutri-

na, intitula-se Do advento da humanidade ao seu esta-

do normcd, e abrange as matérias comprehendidas nos

capítulos II, III e iv dos Traços geraes de Philosophia

positiva: Comprovação pstjchologica da lei dos três es-

tados, Classificação dos Conliecimentos humanos e sua

Comprovação monistica. N"estas paginas comprova o

auctor de uma maneira irrefutável as bases fundamen-

taes do Positivismo, cujo verdadeiro valor foi Augusto

Comte o primeiro a distinguir e proclamar. Theophilo

Braga accrescentou novos períodos e eliminou alguns

dos antigos, porém em nada alterou as conclusões basea-

das nas grandes e recentes descobertas thermo-dynami-
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cas que se coordenaram systematicamente no Monismo.

Define assim a Philosophia : «Uma Synthese do univer-

so formada sobre todas as leis veriticaveis da ordem cós-

mica, biológica e moral, tendente a fortificar a consciên-

cia humana pela separação entre o desconhecido e o in-

cognoscivel, e pelo accordo entre a objectividade e a sub-

jectividade» (pag. 437). Partindo d'esta concepção su-

perior da Philosophia, apresenta uma Classificação sub-

jectiva dos Conhecimentos humanos inteiramente con-

corde com a Classificação objectiva. A ordem dos phe-

nomenos relacionados, condicionados, determinados e

coordenados corresponde á Mathematica, á Astronomia,

Pli3'sica e Chimica, á Biologia e á Sociologia. Quando

Theophilo Braga, pela primeira vez, estabeleceu as rela-

ções do Positivismo com o Monismo, accusaram-no entre

nós de fazer uma approximação absurda, aquelles cujo es-

pirito acanhado não lhes deixa acompanhar a orientação

da mentalidade humana. Hoje semelhante approximação

é corrente na Itália, como o affirma Antonino de Bella

n'ura bello artigo critico acerca de La Filosofia giuri-

dica nelle università ^, dizendo que ali «o positivismo e

o monismo quasi se podem confundir n'um mesmo sys-

tema».

No ultimo capitulo, Das 'previsões sociológicas, trata

o auctor da distincção estabelecida pela nova doutrina

entre os factos negativos devidos á dissolução da Theo-

cracia e os factos positivos que nos approximam da con-

JRivista di Filosofia scientifica, S." anno, n." 6.



294 THEOPHILO BRAGA E A SUA OBRA

stituição da Sociocracia, forma definitira para que tende

a humanidade. A unanimidade da concepção scientifica

reage sobre o individuo e sobre a sociedade, apressando

o advento do estado normal, sobre o individuo pela con-

stituição de uma Pedagogia, e sobre a sociedade pela

fundação de uma Politica.

Antes de terminar não podemos passar em silencio

um facto que em geral notamos nas obras de Theupbilo

Braga; quasi sempre, como se o seu nome não fosse já

uma auctoridade, procura acobertar as suas ideias e con-

clusões scientificas com o nome de um ou mais homens

de sciencia que por diíferentes vias tenham attingido os

mesmos resultados, porque elle bem sabe que nenhuma

ideia, nenhuma conclusão, por mais original que pareça,

é o producto de um cérebro isolado, mas sim a expres-

são espontânea de um phenomeno social bastante com-

plexo ^

1 O dr. Tebaldo Falcone pedira a Theophilo Braga auctorisa-

ção para traduzir para italiano o Systema de Sociologia; não foi

realisado esse empenlio por causa da morte prematura e desgraçada

d'aquelle notável homem de sciencia. Encontramos no livro de ho-

menagem a Tebaldo Falcone, publicado por Luigi António Villari,

era Milão, a pag. 143, a seguinte carta datada de Lisboa em 17 de

março de 1885

:

«Mi fece profonda impressione la sua lettera dei 5 marzo cor-

rente, in cui mi comunica la sua opinione sul mio libro Sisfeiiia di

Sofíiologia. Non potevo avere ambizione maggiore di essere com-

presso da uq' anima sincera. Cio avviene nelle spirito italiano che

comprende tanto lucidamente la nostra solidarictà occidentale. Qnes-

to libro è il risultato di una lunga crisi morale ed intellettuale, pri-
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2. A Historia universal

(Esboço de Sociologia descriptiva)

a) Noção positiva da historia e civilisíções fun-

dadas SOBRE empirismo DAS ARTES IXDUSTRIAES : EgYPTO,

€haldêa, Babyloxia e Assyria.— A philosophia positi-

Ta, baseada nas sciencias fundamentaes e abstractas,

sendo a sjnthese geral das verdades demonstradas, ser-

Te ao mesmo tempo de disciplina mental e de instru-

raa delia dissolazione dei cattolicisrao, e delia decompozizione dei

parlamentarismo, oggi collegati iiella loro allucinata impotenza.

«Le idee fondamentali sono di Augusto Comte; i fatti poi e le

deduzioni mi appartengono, cercando di essere piíi amante delle de-

<luzioni che delle invenzioni. Se questo libro risponde con una forma

plausibile ai problemi dei nostro secolo ancora pendenti ; se c'è biso-

gno per gli spiriti seonfortati di qualche consolazione; è realmente

triste che stia coníinato in una lingua come la portoghese, dove tra

appena mille lettori per tutti i gx^neri di letteratnra, si danno agli

studi di filosofia soli venti o trenta curiosi.

«La richiesta per me estremamente onorevole di permesso -per

Iradurre in italiano il Sistema di Sociologia, signifi(?a dargli anima,

luce, pubblicità e porlo in i-elazione con gli uomini eminenti di Euro-

pa, pei quali la lingua portoghese non ha un'existenza apprezzabile.

Per questo ritengo la richiesta come un' elevata gentilezza, e prego

il mio bravo amico che usi dei Sistema di Sociologia, come di un

libro suo nel tradurlo, riassumendo, emendando, ampliando, o ritoc-

cando come meglio crede. E sentendomi già contento nel ringraziar-

la di tanta generosa distinzione, maggiormeute io stimo che la cir-

«olazione dará ad un certo numero d'idee un carattere piu genera-

lizzato per mezzo delia lingua italiana. Ect. »,
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mento para fazer progredir cada uma das sciencias par-

ticulares ; as grandes descobertas e os grandes trabalhos

dos mathematicos, dos astrónomos, dos physicos, dos

cbimicos e dos biologistas, contribuindo para a organisa-

ção das sciencias respectivas, contribuíram também para

a creação da philosophia positiva ou sciencia geral, como

lhe chama Wyrowboff. Quando Augusto Comte fundou

a sua philosophia, ainda as sciencias sociaes não estavam

organisadas; e portanto viu-se obrigado a organisar pro-

visoriamente a sociologia abstracta, quando ainda nem

sequer o estava a sociologia concreta ; d'ahi provém a

maior parte dos seus defeitos. A philosophia positiva

tem concorrido para o adiantamento das sciencias phy-

sicas e biológicas, e para a organisação definitiva das

sciencias sociaes.

Augusto Comte, quando procedeu á hierarchia scien-

tiíica e á classificação dos Conhecimentos humanos, divi-

diu-os em dous grandes grupos — sciencias e artes, e

subdividiu as primeiras em — abstractas e concretas. Em
vista d'esta divisão e subdivisão, temos três ramos de

conhecimentos humanos, que são :— sciencias abstractas^

sciencias concretas e sciencias applicadas, ou artes.

As sciencias sociaes, como as sciencias mathemati-

cas, as sciencias ph3'sicas e as sciencias biológicas, divi-

dem-se também em três grupos distinctos, que corre-

spondem aos três ramos das sciencias geraes. Temos,,

portanto, a sociologia abstracta, a sociologia concreta e-

a sociologia applicada. A sociologia abstracta está para

a sociologia concreta, como a biologia está para a botâ-

nica, zoologia, anthropologia, anatomia, physiologia, etc>
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A sociologia concreta comprehende a ethnologia, a glotto-

logia ou linguistica, a sciencia das religiões, a historia

propriamente dita, a esthetica, a archeologia, etc. A so-

ciologia applicada comprehende a politica ou arte de go-

vernar, a philologia, as htteraturas ou applicação da

glottologia e da esthetica, etc.

Estabelecida como deixamos a divisão positiva das

sciencias sociaes, é fácil de determinar a qual dos gru-

pos pertence o novo trabalho de Theophilo Braga, a que

o nosso amigo e professor chama modestamente Esboço

de Sociologia descriptiva. A Historia tmiveisal de cuja

primeira parte nos vamos occupar, é mais do que um
esboço, é uma obra séria e profunda, que está destinada

talvez, como disse Littré quando appareceu o prospecto,

« a transpor os limites de Portugal e a ser útil a todo o

occidente, particularmente ao occidente latino».

A Historia luiivcrsal pertence incontestavelmente

ao segundo grupo sociológico, isto é, á sociologia con-

creta.

O primeiro volume encerra a Noção positiva da

Historia e as Civilisações fundadas sobre o empirismo

das artes industriacs: Egypto, Clialdea, Bahylonia e

Assyria.

N'uma Advertência do editor, com que fecha o volu-

me, lê-se: «Postoque este livro seja apenas uma parte

do vasto plano da Historia universal, o seu auctor con-

sidera-o como completo, porque n'elle se estuda o grupo

das civilisações isoladas » ; e mais adiante : « O livro que

hoje publicamos encerra o estudo para as lições profes-

sadas na regência interina da cadeira de Historia uni ver-
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sal e pátria (1878-1879) no Curso superior de Lettras, e

corno documento do seu trabalho o dr. Theophilo Braga

entendeu devel-o publicar como independente do plano

cuja realisação depende em grande parte do accidente

das assignaturas ». Pela mesma advertência vê-se que

os Traços geraes de Pliilosophia "positiva, publicados

anteriormente e de que já nos occupamos, são «for-

mados das lições na cadeira de pbilosopliia do Curso

superior de Lettras, que regeu interinamente (1874-

1878)». As palavras que deixamos transcriptas reve-

lam-nos um facto que apontamos aos nossos leitores

para vergonha do professorado das nossas escholas supe-

riores. É Theophilo Braga inn dos poucos professores

que em Portugal tem escripto compêndios para uso dos

seus alumnos, e não só tem uma vasta Hisforia da Lit-

teratura porUiguexa e um Curso para a cadeira de

que é proprietário, mas ainda publicou em volumes as

doutrinas expostas nas cadeiras que regeu interinamente.

O distincto professor mostra assim que trabalha conscien-

ciosamente, e que é um dos raros professores que em
Portugal sabem cumprir os deveres do seu cargo.

Vamos agora começar a anahse da Historia uni-

versal do dr. Theophilo Braga e seguil-o-hemos na sua

exposição procurando dar aos nossos leitores um inteiro

conhecimento d'esta obra, que depois de concluída será

verdadeiramente gigante ^.

1 «Decerto, se em Portugal um homem de lettras existe, eru-

dito e com a orientação empírica e critica da sciencia moderna, na
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Dividiremos o nosso trabalho em cinco partes que

correspondem ao prologo, aos Prolegomenos, e aos três

capítulos da Parte I da Historia universal.

Nas breves, mas profundas paginas, que servem de

prologo a esta obra, expõe o auctor o estado de indisci-

corrente das ideias do seu tempo e fortemente embebido do moderno

ideal, capaz de se abalançar a trabalho de tanto fôlego, esse homem
é incontestavelmente o snr. Theophilo Braga.

«Espirito essencialmente progressivo e trabalhador, de uma te-

nacidade que se não desmente ura momento, o snr. Theophilo Braga,

abandonando as vagas tendências hegelianas do principio da sua

carreira brilhantíssima, a mais brilhante de todas, tendências mar-

cadas nos prefácios da sua Epopêa cyclica da Historia, antes iuspi-

rando-se cada vez mais na sciencia moderna e na moderna philoso-

phia, d'aquella filha directa, possuindo um cabedal de conhecimen-

tos verdadeiramente prodigioso, tão fácil na concepção da theoria

como prompto na precisa enunciação d'ella, lança mais esta pedra

no edifício que laboriosamente anda construindo, para honra sua e

nossa, e fora do ensino da Historia dá ao professorado portuguez a

rude lição de substituir, elle, os seus bolorentos compêndios senis,

por uma obra profundamente pensada e vivamente escripta, adapta-

da a um tempo ás exigências do moderno saber e á comprehensão de

todos aquelles a quem se destina». Museu Illustrado, vol. i, pag.

283. Porto, 1878 (artigo de J. Pereira de Sampaio, como da reda-

cção).

São notabilissimos os artigos do professor Carlos de Mello, no

JovTial do Commereio, n.° 7:647 e 7:648, e do fallecido anthropolo-

gista Paula e Oliveira no Diário de Portugal, n.° 458 a 472 sobre

este livro.
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plina mental que atravessa a nossa sociedade, devido ao

conflicto de três educações essencialmente diversas. Eis

as palavras cora que o illustre escriptor abre a sua obra

:

«O que pretendemos com este livro? Actuar no limite

das nossas forcas, pela vulgarisação de noções claras da

historia, para que a sociedade portugueza saia da apa-

thia mental, que tem sido a causa exclusiva do seu atra-

zo». Essa apathia mental da nossa sociedade é devida á

apathia mental dos individuos em particular, porque «to-

das as feições que apresenta uma sociedade ou uma ci-

vilisação são a consequência do estado a que chegaram

os individuos que compõem esse aggregado». A origem

d'esta apathia encontra-se no facto da consciência indi-

vidual não se satisfazer com as explicações theologicas

das velhas religiões, nem tão pouco com as entidades

metaphvsicas, porque encontram um desmentido nos

actos reaes da vida pratica. Por outro lado as noções

scientificas adquiridas nas nossas escholas não são suffi-

cientes para orientar o espirito publico no sentido da ver-

dadeira philosophia ou da concepção positiva dos pheno- a

menos naturaes. Demais, muitos que têm essa orientação,

e que deviam e podiam contribuir para discutir e de-

struir os velhos cultos e a politica empirica e auctorita-

ria, «não têm a energia viril para affirmarem a sua in-

efficacia, submettendo-se ás exterioridades que elles im-

põem, produzindo assim em vez da ordem o terrivel ha-

bito da hjjpocrisia sociaJ^ que nos deshga e destroe a

grande força progressiva da associação».

Este estado de indiscipHna mental tem a sua origem

no conflicto de três educações contradictorias, recebidas,
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a primeira, puramente religiosa, no seio da família e nas

€Scholas de instrucção primaria; a segunda, metaphy^i-

ca e revolucionaria, nas escholas secundarias e superio-

res ; a terceira, emfim, positira, na pratica e nas contra-

riedades da vida.

A criança recebe no seio da familia uma educação

inteiramente m3^stica e theologica; a mãe, por convicção

e ignorância, o pae por hypocrisia e transigência, por

considerar a religião um freio indispensável sem o qual

não pôde existir a sociedade, submettem a criança a um
regimen religioso e auctoritario, que lhe tira pelo menos

a energia viril e a firmeza de caracter, quando não a es-

tiola completamente. As aulas de instrucção primaria

continuam a educação theologica: a Bíblia e o caihe-

cismo de doutrina christã são os instrumentos com que

os mestres pruseguem na obra demolidora iniciada pe-

los pães.

Quando a criança entra nas aulas de instrucção se-

•cundaria, sente-se abalada nas suas convicções; debalde

tentam pôr de accordo as verdades geológicos e históri-

cas com as phantasmagorias bíblicas e evangélicas; a

criança começa a duvidar. Com os annos desenvolve-se

a duvida; a instrucção superior contribuo e não pouco

para esse resultado; mas com a duvida começa também
a habilidade dialéctica a fazer conciliações; uma verda-

deira gymnastica de espírito contribue para se sophisma-

rem as verdades mais palpáveis da sciencia. Principia

então o domínio da hypocrisia, o incrédulo entre os ami-

gos é o crente no meio da família; d'ahi os espíritos

dnbios, os caracteres hesitantes; para tudo têm phrases
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feitas com que pretendem illudir a realidade dos fa-

ctos.

A vida pratica vem destruir as noções theoricas da

inetaph3'sica. «Xa collisão de interesses, uma solução

decisiva equivale a uma synthese, um desgosto encerra

muitas vezes uma conclusão philosophica». D'aqui resul-

ta uma incompleta educação positiva, mas apesar de in-

completa é sufíiciente para entrar em confiicto com as^

outras duas que a precederam. E d'este confiicto que

procede a crise dos espirites ou indisciplina mental da

nossa sociedade.

Estas três educações equivalem aos três estados que

constituem a celebre lei empirica de Comte; servem-lhfr

mesmo, até um certo ponto, de comprovação.

O nosso espirito também passou por aquellas três

educações; felizmente encontramos a pbilosophia positi-

va que nos tirou da indisciplina mental e nos orientou

no sentido do progresso ; devemos esta orientação ao au-

ctor do livro de que nos estamos occupando.

Theophilo Braga caracterisa a traços largos estas-

tres educações, e diz em seguida, que o seu trabalho «é

o resultado de uma educação intellectual recomeçada

depois de ter terminado os cursos da instrucção official

do meu paiz». De facto só depois de ter concluído bri-

lhantemente o seu curso de direito, é que o erudito pro-

fessor saiu da phase metaphysica, puramente hegeliana,.

para entrar n'uma verdadeira direcção scientifica e posi-

tiva. Felizmente o espirito potente do auctor da Visão

dos Tempos não se esterilisou, embrenhando-se nos in-

sulsos volumes de jurisprudência e na phraseologia so-
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nora e ôca da Universidade ; eis o que diz a este respeita

um illustre escriptor, que também é um dos poucos es-

piritos que atravessaram incólumes os ares deletérios

da nossa faculdade de direito, o meu excellente amigo dr.

Alves de Sá: «É notável a recente conversão de Theo-

philo Braga, hoje ardente positivista, e, ha pouco ainda,

metaphj-sico distincto. Theophilo Braga, porém, era uma
excepção entre os filhos da faculdade de direito e nunca

foi legista. Os seus estudos independentes tinham-o já ha

muito roubado á má atmosphera que respiram os que

entre nós e lá fora cultivam os estudos jurídicos» ^.

Foram os seus estudos independentes que o levaram

«por uma evolução natural» para o estudo da philoso-

phia positiva.

O dr. Theophilo Braga expõe a necessidade de se

escrever a Historia social da Huvianidade, para servir

de complemento á Historia natural da Humanidade, de

Pritchard; este baseou-se na anatomia comparada, na

physiologia, na pathologia, na ethnologia e nas variações

* A Emphytense e o Usufrudo, pag. 82, nota. Para se vêr

que não exageramos na opinião que formamos sobre a faculdade de

direito, vamos transcrever algumas palavras d'este bello trabalho da

dr. Eduardo Alves de Sá: «Nós e a maior parte dos jurisconsultos

modernos, temos a péssima educação das escholas de direito, temos

a péssima instrucção dos livros jurídicos modernos, que tão grandes

obstáculos levantam diante da nossa intelligencia para a deixar em-

beber-se d"esta atmosphera scientifica, que tão valentemente susten-

ta já as sciencias abstractas e que por certo viria até nós, se não

fosse a educação falsa que recebemos e que quasi nos inhabilita para

08 estudos verdadeiramente scientificos ». Ibidem, pag. 83.
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climatológicas; para a constituição d'afiuella, têm de

contribuir as grandes descobertas modernas do homem

pre-historico, dos instrumentos primitivos, do sanskrito,

do zend, dos hierogl^^phicos egypcios, dos cuneiformes

assyrios, etc. etc, a archeologia pre-historica, a glottolo-

gia, a sciencia das religiões, o estudo das artes e das

litteraturas, etc.

« Compendiar, diz o auctor, todos os trabalhos espe-

ciaes da archeologia, da ethnologia, da linguistica, da

mjthographia, da historia e da philosophia, deixando a

parte polemica dos eruditos e agrupando todos os resul-

tados positivos a que elles chegaram, tal é o processo

com que é escripta a obra verdadeiramente nova da

Historia universal, subordinada á apresentação de um
esboço de Sociologia concreta».

Tal é a obra começada pelo distincto escriptor; pe-

los volumes publicados, póde-se já avaliar a grande-

za do monumento, que está longe de ser apenas um
esboço, como modestamente lhe chama o auctor. Não

queremos dizer com estas palavras que este vaUosissirao

trabalho do dr. Theophilo seja uma obra definitiva; não,

com certeza. Se se fizer uma segunda edição, como es-

peramos, é natural que o illustre professor corrija ura

ou outro ponto mais fraco, que na sua obra se encontre.

As sciencias sociaes progridem constantemente, e de dia

para dia augmentam as descobertas no campo sociológi-

co ; portanto não era de extranhar se amanhã ou depois

novas verdades adquiridas pela sociologia obrigassem o

dr. Theophilo Braga a refundir em uma ou outra parte

o seu trabalho sobre a historia das diversas civilisaçOes
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humanas, civilisações qoe se têm saccedido umas após

outras, através dos seeulos e das gerações, e que se

prendem reciprocamente como os elos intermináveis de

uma longa cadeia.

Segundo o plano apresentado no prologo da obra

constará de três partes : Civilisações turanianas e kus-

chito-semitas ; Civilisações áricas e indo-eiiropêas e Ci-

vilisaçào moderna da Europa.

Este vasto plano está apenas em principio ; mas bas-

taria a parte publicada para dar nome ao auctor, se elle

não fosse já bem conhecido pelos seus outros trabalhos,

não só como escriptor distincto, mas como o primeiro

escriptor portuguez da actualidade. O erudito professor

é o chefe do positivismo no nosso paiz ; e, como verda-

deiro discípulo de Augusto Comte e de Emilio Littré,

não se afasta um só instante do estudo dos factos reaes

e positivos da sciencia social. Na sua Historia univer-

sal ha « a eliminação do providencialismo e da acção di-

recta e arbitraria dos grandes homens, pondo sempre em
relevo o desdobramento das forças dynamicas da huma-

nidade a par da narração dos factos concretos e authen-

ticados ».

E tempo de deixarmos o prologo e entrarmos no

verdadeiro corpo da Historia universal. Passemos por-

tanto a examinar conscienciosamente a introducção ou os

Prolcgomcnos que precedem a primeira parte, e que

comprehendem a Noção positiva da Historia.
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«A historia, diz o dr. Theophilo, é a observação no

campo dos phenomenos da sociedade humana ». E d'essa

observação que se deduzem as leis que regem e presi-

dem aos factos sociaes da actividade humana, leis que

hão de servir para a constituição da sociologia abstracta.

Os processos empregados n"este estudo são o objectivo

para determinar a actividade humana por meio das

sciencias particulares, ethnologia, archeologia, mythogra-

phia, glottologia, etc. ; e o subjectivo para descobrir pela

filiação dos factos o intuito moral e racional que dirige

essa actividade. Com razão diz Theophilo Braga que

«uma verdadeira concepção scientifica da historia, só po-

dia formar-se no nosso século, que pela primeira vez in-

dagou as leis naturaes do facto social >. A historia da

humanidade, a historia geral das raças humanas, das

nações e das civilisaçòes, que se têm succedido sobre a

terra, não podia elevar-se e adquirir todo o seu valor,

emquanto os phenomenos sociológicos não estivessem su-

jeitos aos methodos rigorosos empregados nas sciencias

naturaes. í^oi já no século actual que se constituiu a

biologia, e só depois d*esta organisada é que se poderia

fundar a sociologia concreta, porque o facto social de-

pende do facto biológico, não podendo comprehender-se

aquelle sem se estudar previamente a natureza humana,

pois que «o sêr humano, como diz Spencer, é ao mesmo

tempo o problema final da biologia e o factor inicial da

sociologia». A historia universal das civihsações e dos
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povos, que se seguem uns aos outros evolutivamente

como as camadas geológicas da terra, a historia geral

das sociedades é uma parte da sociologia concreta, e

portanto está sujeita como esta aos methodos severos

das sciencias naturaes,

E tanto não podia formar-se uma concepção positiva

da historia antes da constituição definitiva da biologia, e

ainda mais, dos seus últimos progressos, que Haeckel

diz que «a historia dos povos deve explicar-se pela se-

lecção natural; deve ser definitivamente um phenomeno

physico-chimico dependendo da acção combinada da ada-

ptação e da hereditariedade na lucta pela existência ».

Esta theoria, como todos sabem, é muito moderna;

apresentada por Lamarck no principio d'este século, foi

desenvolvida mais tarde por Darwin no sen magnifico li-

vro— Origem das Espécies ^.

Theophilo Braga está de accordo com Haeckel sobre

a applicação d'esta theoria á historia. «Lucta pela exis-

tência no meio cósmico, diz o illustrado escriptor nos

seus Prolegomenos, conflicto vital na sociedade sem in-

dustria, triumpho sobre ambas estas fatalidades pelo co-

nhecimento do mundo exterior e de si mesmo, eis o the-

ma do grande drama da historia ».

Tyndall, no seu bello trabalho sobre o Calor, traz

estas palavras que valem um poema : « Todas as formas

^ As vagas allusões de Lucrécio, de Diderot e de Viço a esta

theoria, nada influíram para o seu desenvolvimento.
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do movimento mecbanico são simplesmente a dispersão

do movimento calorifico derivado primitivamente do sol».

Com effeito tudo no nosso systema cósmico encontra a

sua origem n'aquelle grande foco de irradiação, desde o

simples movimento dos planetas até aos mais complica-

dos phenomenos sociológicos, que têm logar na superfí-

cie do nosso globo. A. sua repulsão é a fonte dos pheno-

menos cósmicos e plij^sicos e do nosso movimento, da

nossa vida, da nossa intelligencia e da nossa energia e

actividade. Por este motivo, o sol é considerado pelo dr.

Theophilo Braga «como o ponto de partida para os phe-

nomenos sociaes ». O sol tem tido influencia directa na

modificação das raças (pela temperatura e pelos climas),

nas migrações (pelo seu movimento apparente), nas reli-

giões, nas epopêas, na relação do tempo, etc. etc. Par-

tindo d'este principio, vê-so que para a verdadeira inter-

pretação do universo, é preciso proceder-se do estudo da

natureza para o estudo do homem, em vez de ser do es-

tudo d"este para o d'aquella, como o fizeram os antigos

invertendo a ordem natural dos phenomenos ; portanto,

para se escrever a historia universal, a historia evolutiva

das raças, dos povos, das nações e das civilisações, é ne-

cessário tomar em consideração os phenomenos cósmicos,

physicos, chimicos e biológicos, que exercem maior ou

menor influencia sobre o progresso das sociedades, ou

sobre o seu estacionamento ou atrophia.

Com rasão indica o distincto professor do Curso su-

perior de Lettras os mod/ficachrcs das sociedades, antes

de entrar na historia descriptiva.

« Uma comprehensão scientifica do objecto da^histo-
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ria, diz elle, considerará a actividade do lioinem sobre a

terra sob estas quatro condições

:

« Segundo as modificações exercidas pelo uicio cós-

mico ; e reflexamente, a adaptação pelo trabalho huma-

no d"esse meio cósmico ás condições de vida.

« Segando as modificações do meio social transmitti-

das a essa actividade ; e reflexamente, o aperfeiçoamento

do meio social pela influencia das noções descobertas

pelas grandes individualidades e pelo progresso adquiri-

do na evolução».

Os modificadores cósmicos são os movimentos da

terra ao redor do sol e sobre si própria (que produzem as

estações, os dias e os annos), os climas, a lunação, a

temperatura, a situação geographica, os rios, os metaes,

a atmosphera, a luz, o calor, os alimentos, as edades, os

temperamentos, a hereditariedade, a sexualidade, etc.

Os modificadores sociológicos «ainda mais Vastos e

mais complicados», são entre outros a linguagem, as re-

ligiões, as artes, a politica, a moral do costume, a edu-

cação, etc.

Estas duas ordens de modificadores, cósmicos e so-

ciaes, serão a base de uma nova sciencia que se está or-

ganisando e que se chama— Mesologia ou sciencia dos

meios.

Das duas ordens de modificadores nascem na histo-

ria duas ordens de factos correspondentes, uns acciden-

taes, outros necessários. Os primeiros correspondem aos

modificadores cósmicos, os segundos aos modificadores

sociaes. Por isso, como diz Littré, «deve-se examinar a

distincção em historia entre o accidental e o necessário;
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O accidental que se refere á intervenção nos aconteci-

mentos sociaes das condições biológicas, chimicas e cós-

micas ; o necessário que se refere á natureza das socie-

dades e á lei do seu desenvolvimento ^>.

Theophilo Braga descreve em poucas paginas, mas

scientificamente, os principaes modificadores cósmicos, e

mostra como o homem adapta a si as forças naturaes;

em seguida trata das modificações do meio social, e tra-

ça o itinerário da evolução histórica da humanidade, que,

segundo diz, lhe «ha de servir de fio conductor na sua

exposição narrativa».

Não podemos seguir o distincto professor através do

seu rápido esboço das modificações do meio cósmico e

do meio social, porque encerra um sem numero de fa-

ctos, descriptos com tal concisão, que se torna quasi im-

possível o resumil-os, e mesmo se o tentássemos levar-

nos-hia isso muito longe. Limitar-nos-hemos, portanto,

a mencionar três pontos dos mais salientes, como são

:

as edades pre-historicas, as raças civihsadoras e o itine-

rário do progresso humano.

Emquanto ás edades pre-historicas o dr. Theophilo

Braga adopta a chronologia positiva proposta por sir

John Lubbock, que divide os tempos primitivos em qua-

tro edades: 1.* edade paleolithica, 2,^ edade neolithica,

3.* edade do bronze e 4:.^ edade do ferro. O dr. Theo-

philo subdivide a primeira edade em dous periodos cor-

respondentes ás épocas miocene e phocene. Pelo estudo

da fauna e da flora d'estas duas épocas vê-se que a

edade paleolithica abrangeu innumeros séculos, pois deu-

se uma alteração profunda de temperatura e de clima;
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a temperatura da época mioceiíe era tropical ; na passa-

gem d'esta para a pliocene houve um abaixamento de

seis gráos.

A Edmle palcoUthica é caracterisada pelos grosseiros

instrumentos de pedra rudemente talhados que têm sido

encontrados em França, em Inglaterra, na Itália, na

Scandinavia, etc. ; os mais antigos silex trabalhados e

que provam sufíicientemeute a existência do homem são

os encontrados no calcareo das bordas do lago de Beau-

ce. Juntos com os instrumentos encontram-se, por toda

a Europa, restos de animaes, pertencentes ás espécies

da Europa antiga, algumas das quaes se extinguiram

completamente e outras abandonaram estas regiões ; taes

são: o mammuth, o rhinoceros, o hippopotamo, o urso

das cavernas, o cavallo selvagem, o driopitheco, o \\j\o-

bate, etc.

Na Edade í/eolithica, que corresponde á época qua-

ternaria, apparecem já com frequência esqueletos hu-

manos ao lado dos instrumentos de pedra polida ; nota-se

porém a ausência de restos de elephantes, de rennes e

•de rhinoceros, que parece terem desapparecido totalmen-

te. Nas costas da Dinamarca, em montões de conchas e

de restos de refeições [hjoekkenmoeddtngs), e na Suissa,

nos vestígios das antigas habitações sobre estacas, têm-se

achado milhares de instrumentos de pedra e mais de mil

hachas ou machados, ao passo que não se encontraram

nenhuns instrumentos de metal. Com as pedras polidas

apparecem muitas vezes objectos de barro. Parece que

n'este periodo começou o homem a domesticar os ani-

imaes inferiores, o cão, o cavallo, a vacca, etc.
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A Eílade do bronxc está bem determinada em toda

a Europa; as armas de bronze encontram-se na Iiianda,

na Scandinavia, na Allemanha, entre os povos slavos, nos

tumidí e nas villas lacustres da Suissa, etc, ao lado de

craneos brachjcephalos, que parecem indicar o appare-

cimento de uma raça superior, vinda do Oriente. Os ob-

jectos de barro d"esta época são mais finos e mais bem

trabalhados, a ornamentação é uniforme e a tecelagem

de lã é conhecida geralmente.

A Edade do ferro é a ultima das edades pre-histori-

cas, porque pela difficuldade de extrahir o ferro do mi-

nério se reconhece já um grande progresso humano. «A

descoberta do ferro assignala a somma dos progressos a

que o homem se elevou para entrar na vida nacional e

histórica ».

A successão d'estas edades já era conhecida dos an-

tigos; os escriptores gregos e romanos Heródoto, Platão,.

Diodoro, Strabão, etc, apresentam-nos o homem n'um

estado rudimentar de civilisação ; na I/linda, na Odi/.'<.sca

o bronze é a matéria prima das armas e dos utensilius

;

Hesiodo cita o uso do bronze como precedendo o do fer-

ro ; as lanças de silex e outros instrumentos de pedra

conservaram-se tradicionalmente nas ceremonias religio-

sas do Egjpto, da Judêa e de Roma, como se sabe por

Heródoto, pelo Êxodo, por Tito Livio, etc.

Segundo Franks ^ também se encontram instrumen-

• Apu<l Muigno, Science anylaise, sou hilan au móis d'aoiU.

1868, pag. 231.
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tos de pedra no Japão, taes como flechas e lanças de si-

lex, facas e haclias de basalto, etc. ; os japonezes vêem

n'ellas relíquias do período mythologíco dos Kcunies oii

dos espíritos; «as hachas são consideradas como pedras

de raio, e as flechas, muito mais communs, como armas

das legiões de espíritos que atravessam o paiz durante

as tempestades». As antigas chronicas do Japão mencio-

nam armas de pedra trazidas como tributo ao Míkado.

Segundo o mesmo auctor, também as chronicas chinezas

se referem ao uso de flechas de pedra entre as tribus

limitrophes.

Xo poema de Lucrécio— De natura reriim, vêm
mencionadas estas edades pela sua ordem

:

Arma antiqua raamis, ungues, dentesque fueriiut,

Et lapides, et itera sylvarum fragraina rami,

Et flammíe atque ignes, postquam sunt cogiiita priuium,

Posterius ferri vis, aerisque reperta,

Et prior aeris erat quam ferri cogtiitus usus ^.

Estes versos, como os leitores já viram, estão confir-

mados pelas descobertas archeologicas de objectos pre-

historícos, feitas por Boucher de Perthes, Schmerlíng,

Spring, Tournal, barão de Schlotheim, Christil, Lartet, etc.

A successão d'estas quatro edades ou períodos é um

^ O dr. Theopliilo Braga cita estes versos, mas, além de lhe

faltar o terceiro, vêm incorrectos, devido, segundo cremos, ao pouco

cuidado do compositor e á pressa com que foram revistas as provas.

Todo o volume está infelizmente crivado de erros typograi)liicos, po-

rém isto em nada prejudica o merecimento da obra.

*
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facto adquirido pela sciencia positiva, e que níio poderá

ser posto em duvida com seriedade. O dr. Theophilo

Braga descreve rapidamente, mas com precisão, estes pe-

ríodos pre-historicos, accentuando ao mesmo tempo as

transformaçíjes geológicas e climatológicas por que pas-

sou a Europa.

Passando á questão das raças que habitaram primi-

tivamente a Europa e que organisaram as primeiras ci-

vibsações, comecemos por transcrever estas palavras de

Theophilo Braga: «Na época quaternária, que é como a

aurora da constituição geológica moderna, começam a

apparecer com frequência os esqueletos humanos, e pe-

los estudos anatómicos de Broca e de Hamj se determi-

na que prevaleceu então uma raça superior, brachyce-

phala, que se elevou do uso da pedra talhada ou neoli-

thica ao descobrimento dos metaes, até ao uso do ferro

com que entrou na vida histórica».

Segundo Topinard, n'um artigo publicado na Science

j)olHiq>(e (1879, n." 10), «a primeira raça, materialmen-

te conhecida pelos seus ossos fosseis, disseminados em
todas as partes emergidas do globo», é dolieocephaJa,

representada pelo curioso typo dos homens do Xean-

derthal e de Denise. Este typo encontra-se não só na

Europa, mas também na America do Sul, na Poly-

nesia e na Austraha. Parece que foi esta raça a que

succumbiu diante da raça superior, brachycephala, a

que se refere o dr. Theophilo; esta raça bracln'cepha-

la, a turaniana, «que comprehende além dos Accadios,

os An árias, da índia, ou as tribus da xitropatene, as po-

voações do sul da ximerica, os Kurdes, os povos de Me-



ACTIVIDADE PIIILOSOPHICA

sech e de Tubal, além dos ramos europeus, representa o

período mais alto da civilisação antes da vida histórica

e da aggregação nacional ; foram os iniciadores da metal-

iurgia nas civilisações orientaes, que os repelliram, e fo-

ram os precursores dos Arjas nas emigrações indo-euro-

pêas, arrancando a Europa da edade da pedra».

Esta raça, que é o resultado de um cruzamento da

raça branca e amarella, foi mais tarde repellida e sup-

plantada pelas invasões aryanas (que trouxeram talvez o

uso do ferro), e pelo conflicto vital extinguiu-se gradual-

mente de modo que só hoje existem uns restos nos Bas-

cos e nos Fiunezes. A. differença das duas raças primiti-

vas, a da edade da pedra (dolicocephala) e a da edade

do bronze (brachycephala), também é notada por Bú-

chner sob o ponto de vista ethnico e por Lubboch na

parte artística; os desenhos de animaes desapparecem na

edade do bronze e são substituídos por uma ornamenta-

ção de linhas rectas e curvas e de desenhos geométricos.

O dr. Theophilo Braga chama a esta raça brachyce-

phala turaniana ; não sabemos até que ponto é justa esta

designação ; Lemoyne diz que os Turanianos « nunca exi-

stiram fora dos cérebros dos linguistas da velha escho-

la>;; Hovelacque também ridicularisa a theoria turaniana

apoiando-se em Schleichcr, Whiteney, etc, segundo elle

diz a estructura do basco, do japonez, do magyar é a

mesma, são linguas agglutinantes, mas inteiramente dif-

ferentes e irreductiveis.

Sobre este assumpto diz Theophilo Braga no seu

Parnaso portuguex modenio : «Os mais severos philo-

logos rejeitam esta designação quando apphcada, para
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exprimir o grupo das línguas uralo-altaicas ; porém

como facto etbnico, comprehendendo sob o nome de tn-

ranianos os povos de cor amarella e vermelha, com ana-

logias nas mesmas formas de civilisação, é uma desco-

berta indisputável, que derrama uma luz immensa sobre

a historia do Egjpto, da Chaldêa e da Ásia prevédica,

nas suas relações com a America». Na Historia uni-

versal (pag. 163 nota) também defende esta designação

ethnica, citando em seu apoio Tylor, no livro das Ci-

vilisações primitivas, que a acceita com restricçòes. Diz

o distincto professor: «A conservação do nome de Tau-

ri(s, de Teheran, na fronteira da Pérsia, do Durana,

nome berber do Altai, e os Taurus da Crimêa, dão um
caracter ethnico decisivo a esta designação, para signifi-

car a raça que precedeu na Ásia os Árias e Semitas, e

na Europa os indo-europeus, isto é, a que precedeu as

civilisações históricas. Em todo o caso, o nome não cor-

responde a uma unidade anthropologica, da mesma forma

que os nomes de Ária e de Semita peccam também

pela falta de precisão scientifica».

Como quer que seja, turaniana ou não, foi esta a

primeira raça que se elevou a uma civilisação rudimen-

tar; segundo Maspero. parece ser uma raça mixta forma-

da pelo cruzamento da raça branca com a raça amarel-

la; e o t3^po finnez que é hoje um representante d'esta

raça destaca-se inteiramente, diz Topinard na sua An-

tJiropologia, de todos os typos que o rodeiam e, sem ser

europeu, approxima-se mais d'este do que do typo mon-

golico; parece um traço de união entre os brachycepha-

los da Ásia e os typos louros da Europa,
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o que é iim facto incontestável é que a raça primi-

tiva da Europa foi dolichocephala (edade de pedra) como

se prova pelos craneos de Neanderthal, Cro-Magnon,

Laujerie, e caverna do Homem-Morto, e que esta raça

foi substituída ou supplantada por outra mais adiantada

(edade do bronze), e cujo typo era brach3^cephalo, como

os craneos de Truchere e de Grenelle. Broca prova já a

existência doestas duas raças reunidas no fim da edade

da pedra polida em Salutré. Cremos que em muitas par-

tes se fundiram as duas raças ; segundo Quatrefages,

(UEspèce humaine, pag. 256) nos tempos neolithicos ve-

mos os yuesaiicephnhs de Furfooz estenderem-se do Var

e do Herault até Gibraltar; os sub-brachycephalos de

Verdun a Boulogne-Sur-Mer e ao Camp-Long de Saint-

€ésaire, e misturarem o seu sangue ao dos antigos habi-

tantes de Cabeço d"Arriida em Portugal.

A segunda raça civilisadora foi a kuschita, formada

pela fusão do elemento branco com o negro ; foi esta ra-

ça, que, misturando -se pouco a pouco com os semitas,

fundou as primeiras civilisações históricas no Egypto, na

Chaldêa. na Assyria, na Palestina, etc.

A terceira raça civilisadora foi a Aría de origem

branca, que se elevou através dos séculos á maior altu-

ra; esta raça chamada também indo-europêa fez as civi-

lisações indiana, persa, grega, romana, germânica e a

moderna.

O itinerário da evolução histórica da humanidade

«stá traçado pelo dr. Theophilo em poucas linhas. A raça

turaniana iniciou a civilisação pelo conhecimento dos me-

taes ; absorvida pelo kuschita, produzem-se as civilisações
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orientaes do Egypto, da Chaldêa, da Babylonia e da As-

syria. As raças kiiscliito-semitas, que propagaram pelo-

inundo os progressos orientaes, produziram as civilisações

cosmopolitas dos phenicios, dos Índios e dos árabes. As

raças áricas, aproveitando-se dos elementos turaniano e

kuschita, fundaram as civilisações progressivas da índia,

da Pérsia, da Grécia, de Roma, dos celtas, dos germanos

e das nacionalidades modernas.

III

Como dissemos já, a parte primeira da Historia uni-

versal comprehende as Cii-ilisações fundadas sobre o

empirisino do Estado e das Artes iiuJustriaes, e está di-

vidida em três capitules; o primeiro é consagrado ao

Egypto, porque os monumentos históricos mais antigos

que se conhecem pertencem a esta civilisação, e «ella

serve como termo de orientação chronologica para as

mais remotas nacionalidades do Oriente, e foi ao mesmo
tempo um foco de actividade e de estimulo, d'onde irra-

diou o progresso humano».

Segundo J. B. Braun, na sua Historia da Arte, o

Egvpto é a mais antiga civilisação conhecida pela histo-

ria, e esta o})inião é seguida hoje por todos, que não pre-

tendem systematicamente pôr a Biblia acima de todaa

as verdades scientiíicas, ainda as mais palpáveis e de-

monstradas pelos factos.

Durante muito tempo e até ao presente século, nada

se sabia sobre o Egypto a não ser o que os escriptores

gregos nos transmittiram ; e isso mesmo era posto em
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duvida, principalmente a parte chronologica que fazia re-

montar a 5:000 annos antes de Christo a civilisação

egypcia.

Felizmente no século actual Champollion conseguiu

decifrar os hierogljphicos, que vieram comprovar os da-

dos chronologicos de Manethon e os usos e costumes

descriptos por Heródoto. Esta immortal descoberta veiu

revelar-nos que três mil annos antes da civilisação he-

braica de Salomão já existia em Memphis uma civilisa-

ção muito adiantada.

Da historia do Egjpto por Manethon escripta no rei-

nado de Ptolemeu Philadelpho não chegou até nós senão

um pequeno numero de fragmentos; entre estes encon-

tra-se uma lista de todos os Pharaós, que vinha no fim

da obra. Um papyrus do tempo do Rhamsés ii (xix dy-

nastia), um monumento encontrado no templo de Karnak

e pertencente a Thutmes iii (xviii dynastia), e outros

encontrados nas ruinas de Abjdos de Rhamsés ii e de

Seti I, etc, vieram confirmar os dados chronologicos e os

nomes dos reis apresentados por Manethon. Segundo

Bunsen a fundação do império egypcio data de 3623 an-

nos antes de Christo; porém, segundo a opinião de Ma-

riette, que é seguido por Lenormant e Theophilo Bra-

ga, a monarchia começou em 5004 antes de Christo. O
que não se pôde negar depois dos importantes estudos

feitos sobre os monumentos por egyptologos distinctos

como Champolhon, Lepsius, Mariette, Charles Lenor-

mant, De Eougé, François Lenormant, etc, é que a civi-

hsação egypcia é a mais antiga dos povos verdadeira-

mente históricos.
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A propósito do Eg3'pto, que segando a bella phrase

de Heródoto «é um dom do Nilo», nota o distincto pro-

fessor que «os grandes rios ou a visinhança dos mares

são como incitadores de energia, que imprimem ás so-

ciedades rudimentares a força de aggregação que as leva

á consciência da unidade e independência nacional».

Esta observação é verdadeira, e prova sobejamente a

grande influencia do meio cósmico sobre o desenvolvi-

mento das sociedades e das civilisações. A civilisação

eg3'pcia, a chaldaica, a indiana, a chineza, nasceram e

progrediram nas margens dos rios importantes como o

Nilo, o Euphrates, o Tigre, o Ganges, o Hoang-ho ; os

phenicios, os carthaginezes, os gregos e os romanos des-

envolveram-se á beira do Mediterrâneo; a grandeza de

Portugal no século xv, e a força politica, commercial e

industrial da Hollanda e da Inglaterra d'onde provém,

em grande parte, senão da situação geographica d'estes

três povos?

Theophilo Braga começou o seu capitulo sobre o

Egypto por determinar a influencia do Nilo e das suas

inundações periódicas sobre aquella civilisação e sobre a

deslocação successiva do centro politico, que primeiro foi

em Memphis, depois em Thebas e por ultimo em Sais.

«Do Nilo, diz elle, se deduzem os tópicos que encer-

ram a successão lógica da historia do Egypto, e d'esta

tiram-se os factos comprovativos da serie das creações

sociológicas do homem», e mais adiante: «O Nilo, que

arrastava nas suas inundações o húmus, que constituia

o solo do valle do Egypto e a sua fecundidade, ensinava

também o caminho ás tribus selvagens, que vinham sue-
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cessivamente attrahidas por esse primeiro centro de ri-

queza e de civilisação». A guerra defensiva e offensiva

contra as hordas selvagens e nómadas, a sua repulsão

€u submissão, é em poucas palavras a historia da acti-

vidade humana no Egypto.

O erudito auctor da Hií<toria universal, sujeitando

os innumeros factos descobertos pelos egyptologos a uma
coordenação rigorosa e evolutiva, dividiu essa actividade,

ou a historia do Egvpto, em três phases distinctas, a

que poderíamos chamar : phase de constituição, phase de

desenvolvimento e phase de decadência, ou infância, vi-

rilidade e velhice.

Estas phases comprehendem

:

«1.° O Egypto desde as tribus ante-historicas até á

unidade theocratica.

«2,° O Egypto sob a unidade politica das dynastias

aristocráticas memphita e thebana.

« 3.** O Egypto sob uma imperfeita federação das

cidades do Delta e sua decadência por falta de uma de-

mocracia ».

Esta divisão é inteiramente racional e positiva, e cor-

responde de mais a mais ás três designações que tem o

Egypto: Kem, Aka-Phtah e Misraim, derivadas, a pri-

meira das povoações primitivas, a segunda do deus Phtah

(unidade religiosa) e a terceira da unidade politica (dada

desde os Pastores ao alto e baixo Egypto).

Os primeiros habitantes da margem do Nilo foram

os titranianos, ou pelo menos tribus brachycephalas,

como se vê pelo typo dos servos desenhados nos monu-

mentos e pelo do fellah dos nossos dias.
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Pelo Génesis, por Diodoro da Sicília e por um bym-

no egjpcio, bem como pelos estudos linguisticos moder-

nos sabe-se que a raça primitiva era de pelle branca,

caracteristico da raça turaniana, e que Kem, designação

do Egypto, e Kemitas, correspondem a Kami accadico,

a Kem tártaro, e a Kcmi íinnico.

As inscripçOes bierogljpbicas chamam a estes povos

primitivos do Egypto Shesu-Hor (os servos de Horus).

Como quer que seja, «o apparecimento da escripta

ainda no período ante-historico, o génio das construcções

architectonicas, e a docilidade das classes obreiras, tudo

confirma uma civilísação rudimentar da raça turaniana

no Egypto, raça que foi annullada pelas invasões das

tribus kuscbitas».

O dr. Theopbilo Braga cita vários factos que confir-

mam a invasão e o domínio do Kuschita sobre a raça

turaniana; taes são a forma do mais antigo monumento

egypcío— a p^Tamide de Seqqarah, a Spbinge {Hor-em-

Kliii) de Gizeh, a orientação perfeita das pjTamides, a

divisão dos annos boiares, etc, factos estes que têm pa-

ridade com os da raça kuscbita em outras partes, por

exemplo na Assyria e na Chaldêa. As tribus kuscbitas

cbamaram-se Retu, isto é, «os homens por excellencia»

com relação á raça turaniana vencida.

Theopbilo Braga expõe com a máxima concisão o&

resultados a que chegaram os egyptologos pelas desco-

bertas modernas e pela decifração dos hieroglyphicos, e

traça a historia evolutiva da religião e do culto egypciO'

através das suas três formas successivas : fetichismo,. po-

lytheismo e monotheismo.
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Augusto Comte, apresentando a lei dos três estados

por que passou o espirito humano na sua evolução, di-

vidiu o primeiro estado — religioso ou theologico — em
três phases successivas, que são aquellas por que passou

a religião egj^cia, segundo a opinião do erudito profes-

sor do Curso superior de Lettras.

O homem primeiramente considerou os phenomenos

naturaes que se desenrolavam em volta de si, como en-

tes que o odiavam e que queriam a sua destruição, ou

que pelo contrario o protegiam e animavam; o sol que

atravessava diariamente o horisonte, a lua que se apre-

sentava sob as suas diversas phases, as nuvens que cor-

riam na atmosphera, as arvores que se vestiam e des-

piam de folhas e gemiam ao perpassar do vento, eram

outros tantos seres que elle amava ou temia, segundo

lhe eram favoráveis ou adversos ; d'ahi o fetichismo.

Mais tarde, á proporção que foi desenvolvendo a sua in-

telligencia e elevando-se á abstracção, começou a consi-

derar-se obra de um deus bom e a julgar os phenome-

nos da natureza sujeitos a outros deuses, bons ou máos,

conforme os effeitos lhe eram agradáveis ou desagradá-

veis; elle era um joguete nas mãos dos deuses; foi esta

a phase do polj-theismo.

A faculdade de abstrahir e de ideahsar os phenome-

nos concretos levou-o pouco a pouco até á concepção

unitária de um deus, considerou-se então feito á ima-

gem e semelhança d'essa entidade, que para elle creára

o universo; então foi monotheista.

Deixando para um estudo especial o desenvolvimen-

to das nossas ideias sobre as três phases theologicas por
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que passou o espirito humano, continuaremos seguindo

Theophilo Braga na sua historia do Egypto.

O fetichismo espontâneo foi a primeira forma reli-

giosa do Egypto, como o foi de outros povos e como

ainda hoje o é de muitas tribus selvagens. Cada um.

dos nomos egypcios adora um animal, e este culto es-

pontâneo é provocado por um «sentimento de gratidão

ou de terror *. O crocodilo e o hyppoputamo que impres-

sionavam o espirito pela invulnerabilidade e hngeimlade

eram adorados, o primeiro em Thebas e o segundo em
Papremite; o ibis que era sagrado em Hermopolis ex-

tinguia as rãs, os lagartos e as serpentes e annunciava

a proximidade das inundações. Lubbock diz que «o culto

dos animaes reina geralmente entre as raças que têm

um gráo de civihsação um pouco mais avançado do que

o caracterisado pelo fetichismo» ^. Não estamos de

accordo com estas palavras de Lubbock emquanto á

forma, mas sim emquanto á ideia ; istu é, para nós o fe-

tichismo passou por uns certos gráos na sua evolução

desde o fetichismo rudimentar, verdadeiramente espon-

tâneo, até á astrulatria, gráo superior e ultimo d'esta

forma religiosa; cremos que o culto dos animaes não é

senão um dos gráos intermediários, ou um dos elos

d*essa cadeia. O culto dos animaes no Egypto revela-

nos, portanto, já algum adiantamento intellectual, sem

o qual seria impossível uma organisação social qual-

quer.

1 Les Oriyines de la Civilisaiion, trad. Barbier, pag. 256.
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Segando Theophilo Braga « a época do fetichismo

egypcio coraprehende a distribuição do familismo em

tribus, tendo por consequência progressiva a domes-

ticidade dos animaes, a independência dos cantões,

com sua administração própria, e o estabelecimento de

leis consuetudinárias ; o culto era domestico, e ainda não

existia corporação sacerdotal que exercesse sobre essas

diversas formas cultuaes a especulação theologica».

O fetichismo na sua evolução natural chegou, pela

observação dos phenomenos sidéreos, á phase astrolatri-

ca, d'onde facilmente se elevou ao polytheismo, ou á re-

presentação das forças da natureza sob formas anthropo-

morphicas ou materiaes; coincidindo com este progresso

religioso deu-se um progresso social; isto é, á phase do

familismo seguiu-se naturalmente uma nova phase, a

que Theophilo chama— federalismo. Todas as revolu-

ções intellectuaes são seguidas por outras revoluções

no campo politico, social e económico; esta theoria tor-

na-se cada vez mais evidente, á proporção que se estuda

scientificamente a historia da humanidade.

Com esta transformação religiosa e social deu-se «

a

necessidade de conciliar todos os fetiches locaes por meio

de uma interpretação theologica» e a creação de um
corpo sacerdotal. O Egypto dividiu-se então em provín-

cias ou nomos, com uma desenvolvida administração ci-

vil e mihtar. « Tal era, diz o distincto escriptor, o esboço

social lentamente e naturalmente constituído, que a cen-

tralisação pharaonica não pôde extinguir; esta instituição

equilibrou a existência politica do Egypto por mais de

quatro mil annos». Não será uma prova indestructivel
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da superioridade das instituiç(3es federaes sobre todas as

outras, este equilibrio de quatro mil annos da civilisa-

^•ão egypcia? O estudo do passado deve-nos servir para

o progresso consciente das sociedades modernas. A Socio-

logia está destinada a representar iim grande papel na

organisação e na constituição dos povos, n'um futuro

mais ou menos próximo.

As inundações periódicas do Xilo e as suas conse-

quências favoráveis levaram a considerar e a estudar os

phenomenos solares, dividindo o tempo em estações, para

regularisar os trabalhos agrícolas. D'aqui o culto geral,

commum a todo o Egypto, dos phenomenos solares per-

sonificados sob diversas formas e com diversos nomes,

conforme as localidades e as funcções a que preside;

como: Flitali o que illumina a terra, Ra o sol no meri-

diano, Atum o sol durante a noite (segundo Lenormant)

ou Osíris (segundo Theophilo Braga) ; Harpocrate ao

nascer, Xoircr-Tum no poente, etc. Os giros apparen-

tes, diário e annual do sol {Hor ou Horus) foram redu-

zidos a mythos e comparados á vida humana.

E impossível acompanharmos o distincto auctor da

Historia universal na exposição da actividade realmen-

te extraordinária do polj-theismo.

Seguindo a opinião dos egyptologos modernos e pelo

estudo comparado da civilisação chaldaica, vê-se que o

culto solar (turaniano) precedeu no Egypto o culto lunar

(kuschita); o culto solar é representado nos monumen-

tos mais antigos, ao passo que o culto feminino só nos

apparece em tempos muito posteriores, quando na orga-

nisação social predomina o elemento kuschita.
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«A theocracia egypcia, diz o dr. Theophilo, chegou

ao seu maior poder temporal quando conseguiu que os

diversos estados se confederassem ou fundissem em dous

vastos centros administrativos, o baixo Egypto {Tomera)

ao norte, no Delta, e o alto Egypto [To-res] ao sul, des-

de a ponte do Delta até á primeira cataracta ». Estes

dous centros administrativos foram mais tarde e alter-

nativamente centros politicos, primeiro Memphis, e de-

pois Thebas. A reunião do baixo e alto Egypto sob os

Pharaós abre a vida histórica d'esta civilisação.

O monotheismo não é uma concepção popular ainda

mesmo entre os povos mais civilisados; se estudarmos

hoje o estado religioso das grandes massas ignorantes,

veremos que o próprio catholicismo não é senão a capa

de um fetichismo grosseiro; em geral os espirites incul-

tos não se elevam á ideahsação da divindade. O mono-

theismo egypcio nunca passou de uma doutrina official,

apenas comprehendida n'um circulo restricto ; era uma
verdadeira metaphysica sacerdotal, ou como diz o dr.

Theophilo Braga, « uma theoria metaphysica de uma ci-

vilisação sem sciencia positiva».

O desenvolvimento do militarismo nos nomos inde-

pendentes, em consequência das invasões do sul, trouxe

a creação dos nomarcas (simile dos barões feudaes da

Edade-média) e pouco a pouco a destruição da suprema-

cia sacerdotal, completada por Mena, que, usurpando o

poder, constituiu um império, e submetteu os nomarcas

concentrando em Memphis o seu poderio militar.

Não podemos acompanhar o distincto escriptor na

« marcha histórica do antigo império para o rnédio, cuja
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exposição chronologica se faz por meio de dynastins, ou

famílias senhoriaes, quasi integralmente determinadas

pelas descobertas da archeologia » ; apenas diremos que

na passagem do antigo império para o médio dá-se um
período de dissolução que dura três séculos e que não

tem análogo na historia. Parece que este eclipse da ci-

vilísação egypcía foi devido á extincção da aristocracia,

á decadência do espirito militar, e principalmente á in-

troducção de um elemento novo ou invasão das hordas

selvagens que ameaçavam o norte e o sul do Egypto.

A verdade é que «a renascença de uma segunda ci-

vilisação no Egypto começa em Thebas, cidade secunda-

ria mas de fundação ante-historica sobre a margem di-

reita do Nilo, aferrada ao seu culto primitivo de Ammon,
Mui e Khons>\

A primeira civilisação egypcia (império antigo) durou

dezesete séculos e contou dez dynastias ; a segunda (im-

pério médio) durou mais de oito séculos, no decurso dos

quaes governaram o Egypto quatro dynastias.

. Parece que os últimos tempos doesta civilisação fo-

ram consummidos em luctas civis e em sedições militares,

que facilitaram as invasões elamitas das tribus nómadas

da Arábia e da Syria ; as invasões selvagens que subju-

gavam um povo e destruíam uma civilisação eram um
facto normal no mundo antigo; mas hoje é extraordi-

nário, e mesmo «só pôde ser comprehendido, como diz

Theophilo Braga, pela invasão dos bárbaros do norte

no império romano, no século v, ou pela invasão dos

tártaros na China».

De 1214 a 1703 antes de Christo, esteve o Egypto
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nas mãos dos hyksos [Hiq-Shus), nome que os eg-ypcios

deram ás tribus kuschitas e cananêas, que invadiram o

valle do Nilo. Estes, como mais tarde, na Edade-média,

haviam de fazer os visigodos e outros bárbaros, quizeram

imitar as formulas governamentaes e administrativas dos

vencidos, e tiveram de aproveitar portanto os talentos e

os serviços dos próprios egypcios, que bem depressa oc-

cuparam os primeiros logares do estado. A pouco e pouco

organisou-se a resistência e os hyksos são vencidos e re-

duzidos á egcravidão.

Começa então uma nova época de civiKsação para o

Egypto, época que durou seis séculos e que é conhecida

pelo nome de Novo Império. Esta civilisação, porém,

não correspondeu ás anteriores ; o Egypto decaiu ; com

a vigésima primeira dyuastia passou a preponderância

para as cidades marítimas do Delta, como Tanis, Bu-

baste e Sais.

«Desde que Thebas se torna o centro da reacção sa-

cerdotal, ao velho Egypto que morre, contrapõe-se um
novo Egypto, mas sem tradições, formado de popula-

ções heterogéneas, incorporadas sobre o mesmo solo

pelas conquistas dos antigos pharaós, de tal forma que

uma vez caído sob o jugo da invasão persa nunca mais

resistiu». De facto, com a invasão persa terminou a ci-

vihsação histórica mais antiga do mundo.

« A longa decadência do Egypto não foi mais do que

a perda gradual da força adquirida no impulso de uma
poderosa civihsação, que se communicou á Assyria, á

Phenicia, á Judeia e á Grécia, impulso que estes povos

desenvolveram como o legado do progresso humano».
*
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Considerando de alto a historia d'este povo, Theo-

philo Braga encontra factos de realisação espontânea

e de manifestação empírica. Os de realisação espon-

tânea são: o familismo, o culto domestico, a ligação do

trabalho agricola ás observações meteorológicas e á in-

dustria de obras hydraulicas, a defeza pelas armas con-

tra as invasões dos selvagens, e a existência de costumes

nacionaes. Entretanto os factos de manifestação empiri-

ca «foram raras vezes fecundos, como na extincção da

theocracia por Mena».

Passemos agora a considerar as civilisações chaldaica

e babilónica, que formam o segundo capitulo d'esta

obra.

IV

Têm até hoje os historiadores confundido duas civi-

lisações inteiramente distinctas e independentes: a chal-

daica e babylonica com a assyrica. Theophilo Braga é

o primeiro que faz sobresaír a grande differença d'estas

duas civilisações e o papel diverso que cada uma d^ellas

representou no progresso da humanidade.

Se o christianismo recebeu, através da metaphysica

grega, as ideias da immortalidade, e das penas e recom-

pensas da civilisação egypcia, foi na civilisação chaldaica

que colheu as grandes tradições humanas, não menos in-

teressantes, do Éden, do diluvio universal, da dispersão

das raças, do deus victima e redemptor, etc. Pelo syn-

cretismo bibhco foram todas estas tradições trazidas até

á nossa época. A grande influencia da civilisação chal-
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deo-babylonica sobre o progresso da humanidade faz-se

notar ainda por certas formulas do culto magico, conser-

vadas, através dos séculos, até nossos dias, sob a forma

de superstições populares, e por cômputos chronologicos

estabelecidos pelos babylonios e que ainda boje regulam

a nossa sociedade civil.

A influencia da Assyria no progresso humano foi

principalmente artística; por via da Pérsia receberam os

hellenos a esculptura assyrica, por intervenção dos árabes

recebemos nós as suas formas architectonicas.

Como já tivemos occasião de notar, os phenomenos

cósmicos contribuíram muito para o desenvolvimento

d'estas civilisações, estabelecidas na immensa bacia do

Euphrates e do Tigre. >.<São estes dous rios, diz Lenor-

mant, que formam, rodeando-o de suas aguas, esse vas-

to oásis, chamado pelos antigos semitas Xabarain e

pelos gregos Mesopotâmia. . . » Esta bacia, principalmen-

te na parte meridional, apresenta muitas analogias com
o valle do Nilo; o solo da Chaldêa é fecundado pelas

inundações como o do Egypto. «A própria natureza, diz

o mesmo auctor, preparou os dous paizes para serem o

theatro onde as primeiras sociedades humanas podessem

constituir-se e entrar na via da civilisação» ^. Na Meso-

potâmia dá-se a fusão de turanianos e kuschitas, que

formaram primeiro cidades independentes, e que mais

^ Lenormant, Manuel d'Histoh-e aiwienne de V Orient, vol. ii>

pag. 3 e 5.
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tarde vieram a aí^rupar-se em pequenos impérios por

necessidade de deíeza.

Segundo Theophilo Braga, predominava o elemento

turaniano no delta do Euphrates emquanto o kuschi-

ta estava mais ao norte em Babylonia. Quando tem

logar a fusão politica das duas raças é Ur a capi-

tal; a pouco e pouco o culto turaniano (solar) foi sup-

plantado pelo culto kuscliita (sideral) e Ud (sol) foi

substituído por Sin (lua) ; o culto sideral desenvolveu-se

em triadas cosmogonicas, cósmicas e pliilosophicas, ao

passo que o turaniano decaído deu origem á grande

epopêa de IS^amrutu.

As grandes descobertas dos sábios modernos têm

lançado luz sobre estas velhas civilisações e confirmado

em grande parte as observações e affirmações de Heró-

doto, Diodoro de Sicilia, Eusébio e Beroso. Entre os au-

ctores modernos que têm desvendado as civilisações

cbaldeo-babylonica e assjrica citaremos : Botta, Layard,

Kawlinson, Loftus, Hincks, De Saulcy, Oppert, Norris,

Menant, Lenormant, etc. Theophilo Braga baseia-se

principalmente nos profundos trabalhos de Maspero e Le-

normant, que resumiram as verdades adquiridas pela

sciencia moderna.

O distincto professor divide em três paragraphos a

historia da Chaldêa e Babylonia:

«1.° Constituição ethnica da Chaldêa, até á queda

do seu primeiro império.

«2.° A civilisação de Babylonia e origem do segun-

do império sob a suzerania da Assyria.

«3.° Depois da queda da Assyria, Babylonia torna-se

1
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potencia militar e conquistadora, até que é submettida

por outra nação militar, a Pérsia».

Theophilo Braga ainda accrescenta a estes um outro

paragrapho sobre os mythos religiosos e a epopêa baby-

louica.

A civilisação chaldeo-babylonica desenvolveu-se em
terrenos geologicamente análogos ao do Egypto, e, como

€sta civilisação, subiu o curso do rio, de Ur para Ninive.

Quando começou a civilisação chaldaica, o Golpbo Pér-

sico entrava pela terra dentro umas quarenta léguas,

conquistadas pelos detritos do Euphrates e do Tigre, á

rasão de uma milha por trinta annos na primitiva e por

setenta ultimamente, segundo os cálculos de Rawlinson.

Por estes cálculos se vê a antiguidade d'esta civilisação,

que começou por adaptar o solo e braços dos rios ás ne-

cessidades do homem. A religião era a astrologia, o ul-

timo gráo do fetichismo.

A primeira e a mais antiga raça, que os monumen-

tos e os estudos ethnographicos e linguisticos nos reve-

lam na Chaldêa, «é a raça turaniana, cuja civilisação

começada ao oriente do lago de Arai, irradia pelo mundo

muito antes das migrações simiticas e arianas ». Quando

•os turanianos invadiram a bacia do Euphrates já conhe-

ciam os caracteres cuneiformes, o bronze, a tecelagem, o

parentesco, etc, o que parece provar uma migração for-

cada.

É grande a divergência que reina entre os assyriolo-

gos e os linguistas sobre a definição verdadeira de duas

designações ethnicas dos primitivos chaldeus— Accad e

Sumir.
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Não nos deteremos a examinar as opiniões e as theo-

rias de Oppert, de Hinks, de Halévy, de Renan, as

duas de Lenormant e outras, porque nos tomaria muita

tempo,— e mesmo não nos achamos habilitado para

decidir a questão. «A discussão sobre este ponto, diz

Theophilo Braga, está já terminada, e as duas escholas

conciliam-se do seguinte modo : Accad e Sumir, tiveram

primitivamente sentido exclusivamente geographico ; são

duas palavras do idioma turaniano que se fallou na Chal-

dêa, e que exprimem a situação topographica que occu-

pava a mesma raça ». AccacU eram os montanhezes, Su-

mcri os das margens dos rios, antes da invasão kuschita.

Quando os montanhezes baixaram a occupar as planicies

meridionaes da Mesopotâmia, ficaram com o nome de

AccacU, que tinham recebido de Accad (montanha). Os

kuschitas invadindo o território dos Sumeri conservaram

o nome dos vencidos, como succedeu em outras partes

com as raças turanianas, segundo Cástren, citado pela

distincto professor. Desde então Accadio passou a desi-

gnar o turaniano e a linguagem dos hymnos rehgiosos,

emquanto o Sumir significava o kuschita e a lingua as-

syrica.

Theophilo Braga mostra-nos o que foi a raça kus-

chita «uma das mais poderosas que occuparam a terra

antes das civilisações históricas», dividida em muitos ra-

mos que occupavam uma grande parte do oriente; os

Poeni foram um dos ramos kuschitas, estabelecido pri-

meiramente nas margens meridionaes do Golpho Pérsi-

co, e mais tarde nas bordas do Mediterrâneo, d'onde sa-

hiram os Pheniciofi. Os ramos da Chaldêa foram os kis-
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sionos e os simiiri. A raça inferior da índia, os çudras^

é também um ramo kuschita snpplantado pela raça su-

perior dos Árias. Os kiischitas iniciaram a navegação e

por isso tomaram por symbolo, o pe/íce d'onde lhes vem

o serem representados nas tradições indianas pelo povo

dos peixes {Matsyas).

A primeira phase da Chaldêa foi cantonal ; o Génesis

diz-nos que a origem do império chaldaico foram as ci-

dades de Babel [Bah-Ilu), Erech {Uruckh), Accad {Ni-

pur) e Cbalané {HeJMl-Atiu); ao agrupamento d'esta

tetrapole, devido talvez á necessidade de defeza com-

mum, como quasi sempre succede no principio das na-

cionalidades ou de quaesquer aggregados sociaes, se-

guiu-se um periodo de federalismo revelado pelo titulo

de Rei dos Summir e dos Accad.

Esta federação «foi realisada pelo apparecimento da

tribu dos kaldi, de raça accadica, que existira confinada

entre a parte mais meridional do Euphrates e o deserto

da Arábia»; começada por necessidade, a hegemonia da

Chaldêa consummou-se violentamente. Só no nono século

antes de Christo é que o nome geral de Chaldêa sub-

stituiu os parciaes de Sumir e Accad que revelavam a

federação. Parece que só então estavam completamente

fundidas as duas raças.

Pelo exame minucioso das tradições turanianas e-

kuschitas sobre a proveniência das raças da Chaldêa,

comparadas com as tradições de outros povos — semitas

e arianos, determina o dr. Theophilo Braga as primeiras

migrações da raça humana quer para os cimos dos

montes por causa do desenvolvimento de calor nas ca-
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macias da terra, resultado da pressão intra-terrestre,

quer para os valles por causa do degello (a serpente

mythica do Veiididad); aqui se encontra a origem dos

mythos fabulosos, trazidos pela Biblia até nós, do diluvio

universal, do paraiso, da serpente tentadora, etc.

Pelas mesmas tradições explica o erudito professor

as formas architectonicas, os ritos babylonicos, etc.

Xa tradição chaldaica o mytho do diluvio «relata o

phenomeno como uma pliase da evolução cósmica do

globo»; este mytho, como nos apparece no Génesis, re-

vela já uma interpretação theologica.

Ali a arca é designada expressamente por «um na-

vio, calafetado com betume, com um piloto » e pela « per-

gunta de qual será o rumo>\

A tradição da torre de Babel e da confusão das lín-

guas encontra a sua explicação na tetrapole chaldaica,

cujas «quatro cidades, diz Lenormant, eram segundo os

chaldeus uma imagem terrestre das quatro regiões do

céo ou dos quatro pontos cardinaes », e cujo rei era cha-

mado rei das quatro regiões ou ^das quatro linguas, o

que parece também indicar uma relação estabelecida en-

tre o numero das cidades da tetrapole e o dos elemen-

tos constitutivos, cuja reunião formava a população do

paizi. ^. Babel significa em hebraico confusão e foi con-

fundida com Bah-Ilii (Porta de deus Ilu), nome da ci-

dade de Babylonia.

1 Lenormant, Manuel d'Hisfoire ancienne de V Orient, vol. ii,

pag. 18 e 19.
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Na Chaldêa a civilisação turaniana e a invasão e a

preponderância da raça kuschita deu-se na sua vida ante-

historica, como se prova pelos fragmentos de Beroso, o

qual apresenta como reis as figuras zodiacaes e os sete

planetas conhecidos dos chaldeus; os reis divinos gover-

naram durante quatrocentos e trinta e dous mil annos,

periodo astronómico devido aos cálculos da deslocação

annual do ponto equinocial sobre a ecliptica, feitos sobre

a base de 30' da precessão annual.

Esta base, apesar de errada, mostra a que estado de

adiantamento scientifico chegou a civilisação ante-histo-

rica da Chaldêa.

Theophilo Braga, depois de tratar da formação do

império chaldaico e das djnastias mythicas que segun-

do Beroso o governaram, passa ás quatro dynastias

históricas, em cujo desenvolvimento o não podemos acom-

panhar.

A Chaldêa engrandeceu-se pela conquista, mas como

acontece quasi sempre, os pequenos estados submettidos

foram-se revoltando pouco a pouco, e federados comba-

teram o poder central, facilitando assim a conquista do

império por Thotmes iii em 1559 (antes da nossa éra).

«Com a revolta de toda a Ásia contra o Egypto, que

coincide com o começo da xx dynastia, Babylonia eman-

cipou-se impunemente da suzerania do Egypto, mas para

cahir sob a auctoridade do novo império da Assyria, de-

pois de quasi um século de luctas». Babylonia era a ca-

pital da Chaldêa desde Hammurabi que abandonara Ur.

Até t)'25 esteve Babylonia sob a suzerania da Assyria;

ii'este anno, porém, tendo-se enfraquecido o poderio as-
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syrico e tendo-se levantado um novo império militar, a

Media, pôde Nabopolassar proclamar Babylonia império

independente. Este novo império chaldeo-babylonico

subsistiu até 488 antes de Christo, anno em que Dário

tratou Babylonia da mesma sorte por que Jerusalém e

Nineve tinham sido tratadas.

As raças cbaldaicas quando se estabeleceram na Me-

sopotâmia já tinham entrado no seu periodo astrolatrico,

mas ainda conservavam restos das phases fetichistas in-

feriores por que tinham passado, como os leões com azas

ou com cabeça humana, que os assyrios adoptaram dos

dogmas babylonicos. Da astrolatria ao polytheismo vae

apenas um passo, fácil de transpor, principalmente

quando ha uma classe ou casta destinada exclusivamen-

te ás especulações theologicas, como havia na Chaldêa.

O polytheismo chaldeo-babylonico passou por duas pha-

ses distinctas; na primeira o deus fundamental foi TJd

(o sol) do culto turaniano ; na segunda Sin (a lua) ele-

mento kuschita que supplantou ou absorveu o primeiro.

O monotheismo, como no Egypto, não passou de uma
theoria sacerdotal e especulativa que o povo não podia

comprehender nem acceitar. O culto do sol, decahido pelo

triumpho do elemento kuschita, tomou com o andar dos

séculos a forma poética no grande poema de Nmnrutii,

cujos fragmentos se encontraram no palácio real de Ni-

neve.
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Somos chegados ao capitulo iii e á ultima das civi-

lisações isoladas de que trata Theophilo Braga no

volume que temos estudado. Este capitulo comprehende

a historia da Assijria, povo militar e devastador que

«só tem direito a occupar nos annaes da humanidade

um logar pelo reflexo da civilisação que recebeu de Ba-

Tbylonia ».

A importância d'esta civilisação não está tanto na

vida própria, inteiramente barbara e cruel, como nas suas

relações com os outros povos orientaes que invadiu e

submetteu. Alguns escriptores chamam aos assj-rios os

romanos do oriente, e de facto existem muitos pontos de

semelhança entre estas duas civilisações ; ha, porém, uma
differença a favor dos romanos ; as guerras e as conquis-

tas d'estes, quasi todas sobre os povos bárbaros que

ameaçavam o império, foram defensivas e úteis nos seus

resultados civilisadores, emquanto as dos assyrios eram

assoladoras e sobre povos mais adiantados em civilisa-

ção, e portanto prejudicíaes ao progresso humano. Esta

influencia anti-civilisadora da Assyria foi bem determi-

nada por Theophilo Braga no capitulo sobre a Chal-

dêa e a Babylonia. Com bastante fundamento diz o illus-

tre escriptor: «Se a Assyria não fosse exclusivamente

militar e perturbadora, Babylonia teria porventura sido

para a civilisação da humanidade o que foi a Grécia

desenvolvendo nas suas escholas a philosophia que apren-
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deu no Egypto, a mathematica e a astronomia que lhe

adveiu pela Ásia Menor de Babylonia, e o desenvolvimento

artístico que deu ao polytheismo védico». A influencia

do militarismo assjrico sobre o desenvolvimento de Ba-

b3donia vem confirmar a opinião que n"outro logar ^ ex-

pendemos, de que as guerras e as invasões de um povo

menos civilisado sobre outro mais civilisado são sempre

prejudiciaes ao progresso humano ; estas guerras ou atra-

zam temporariamente o desenvolvimento de uma socie-

dade, ou o atrophiam completamente. Em qualquer dos

casos a humanidade sempre perde. Portanto, se o cara-

cter e os costumes dos assyrios são análogos aos dos ro-

manos em «resultado do meio cósmico e da pressão so-

cial em que estes dous impérios se acharam», os effeitos

das suas guerras e conquistas foram inteiramente op-

postos.

O erudito professor divide a historia da Assjria em
três paragraphos que tratam :

1.° Das condições ethnicas e da formação da na-

cionalidade assjTÍca.

2." Das dvnastias históricas, desde o anno lõOO a

606 antes de Christo.

3." Das relações da Assyria com o progresso hu-

mano.

A situação da Assyria, cujo território é quasi tão es-

téril como os desertos que o cercam, indica que os pri-

^ Ensaios solve a evolução da Humanidade, pag. 183.

^
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meiros habitantes foram para ali levados por uma mi-

gração forçada, o que é confirmado pelo Génesis e pelas

modernas descobertas archeologicas. As tribus semitas,

que erravam no Sennaar, foram as que para ali emigra-

ram, quando se constituiu a tetrapole chaldaica ; conser-

varam-se ainda muito tempo no estado nómada, até que

se agruparam em Al-Assar, que foi a capital religiosa

e politica da federação que se constituiu á medida que

outras tribus nómadas entravam na vida social. Uma
das novas cidades, Nineve, pela sua posição militar, sup-

planta Al-Assar e constitue uma tetrapole como a da

Chaldêa primitiva. As tribus nómadas não podem ele-

var- se a estado social sem que uma causa extranha as

obrigue e force a esta evolução; essa causa é geral-

mente a guerra, algumas vezes ofifensiva, mas quasi

sempre defensiva, quando se vêem ameaçadas por ou-

tras tribus. Theopbilo Braga attribue a federação ass}'-

rica á necessidade de repellir « as tribus scj-thas ou tura-

nianas, que apparecem no tempo de Kudurlagomer com-

mandadas pelo seu chefe Targal ».

A maior parte da população da Assyria era formada

pelas tribus iranianas da segunda dynastia chaldaica,

que tinham sido repellidas para o norte; uma prova

d'este facto encontra-se no próprio nome da Assyria e

da cidade Al-Assar, que tem a mesma origem do Asu-

ra ar3^ano.

A civilisação assyrica começou sob o poder pontifical

dos Patesi, que se transformaram em reis ao passo que

a AssjTia se emancipou do poder theocratico. Para o

engrandecimento e desenvolvimento d'este império con-
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tribuiu mais do que tudo a pressão estrangeira, dos me-

das ao norte e dos babylonios ao sul.

Como fizemos nos capitules sobre a civilisação egy-

pcia e chaldêa-babylonica, não nos demoraremos na ex-

posição descriptiva das djnastias históricas que se succe-

deram no governo da Assyria, e das guerras constantes

com os paizes e nacionalidades que rodeavam este povo

guerreiro e devastador.

As revoltas incessantes dos estados submettidos fo-

ram, pouco a pouco, enfraquecendo a força militar dos

assyrios. A transformação das federações medas em um
vasto império e a restauração da independência da Chal-

dêa trouxeram a queda do império assyrico e com ella

o fim dos «destinos históricos da raça semita».

A Assyria não teve verdadeiramente nenhuma origi-

nalidade; os systemas theologicos recebeu-os de Babylo-

nia, as formas artísticas do Egypto.

Adornou-se com os monumentos roubados aos paizes

vencidos e obrigou os seus escravos a ornarem os tem-

plos e os palácios com os relevos sumptuosos e inscri-

pçOes pomposas em que celebravam as suas façanhas

sanguinárias e brutaes.

As salas dos seus palácios estavam revestidas de

baixos relevos e de azulejos, e algumas vezes de pintu-

ras a fresco. As cúpulas da architectura persa e árabe

e os azulejos da Edade-média e os de hoje são originá-

rios da Assyria. As formas acachapadas da architectura

assyrica são devidas ao uso do tijolo, recebido da Chal-

dêa onde havia falta de pedra. Emfim a arte assyrica,

como diz Theophilo Braga, « não nasce das necessidades
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do progresso moral e da tradição de um povo, mas é

uma imitação vaidosa exigida de mãos escravas ». De fa-

cto a civilisação assyrica provém das riquezas adquiridas

pelas guerras de rapina e as suas obras de arte são

apenas productos luxuosos e de imitação.

Debaixo do luxo ostentoso da arte assyrica conserva-

va-se o povo primitivo selvagem e devastador.

«A civilisação da Assyria, diz o distincto professor,

é uma crusta exterior debaixo da qual subsistia sempre

a barbaridade de uma nação que existiu sete séculos de-

pendente dos accidentes da guerra ; as suas ruinas apre-

sentam a opulência de um povo rico, mas foi, como di-

zem os prophetas de Israel, um povo de sangue e de

mentira. Desde que a guerra não pôde continuar a ser

o seu esteio, a Assyria ficou sem nenhuma outra forma

de actividade social que a conservasse na historia ».

Com estas palavras do distincto professor termina-

mos a exposição do ultimo capitulo d'este volume.

Ainda duas palavras.

O estylo do dr. Theophilo Braga é verdadeiramente

scientifico; não tem periodos arredondados, phrases rhe-

toricas, epithetos excusados, orações rendilhadas, tiradas

declamatórias; é simples e conciso, mas eloquente e

grandioso ao mesmo tempo, porque possue a grandeza

e a eloquência dos factos. A Historia universal encerra

factos e só factos, descriptos e analysados á luz brilhante

da philosophia positiva ; a verdadeira historia, a sociolo-

gia concreta, como todas as outras sciencias, não admitte

palavras inúteis nem declamações balofas. Demais são
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postos de parte por desnecessários os factos que não

prendem directamente com a historia evolutiva da hu-

manidade, taes são as vidas dos reis e dos grandes ho-

mens, as batalhas e as luctas sanguinolentas, os trium-

phos, etc.

O distincto professor do Curso superior de Lettras,.

adoptando os modernos processos históricos, começa em
todos os capitules da sua obra, por descrever os pheno-

menos staticos, como o meio geographico, geológico, cli-

matologico, as raças componentes da nacionalidade, etc,

e em seguida passa aos phenomenos dynamicos ou evo-

lução social, desde a constituição do aggregado até á

sua dissolução, ou até á perda da sua individualidade

n'outro grupo maior. O distincto escriptor apresenta-nos

a filiação dos factos e mostra-nos que a lei da equiva-

lência e da transformação das forças physicas é applica-

vel também aos corpos orgânicos e sociaes, pois como

diz Speucer «todos os actos que se effectuam na socie-

dade são effeitos de energias anteriormente existentes, e

que produzindo-os desapparecem, emquanto que elles se

tornam por sua vez energias em acto ou em potencia

d'onde surgirão acções posteriores > ^. De facto todas as

transformações que se dão na vida de uma sociedade obe-

decem á mesma lei que as que se dão na vida de um
individuo. O corpo social, como o individual, passa por

três phases successivas : crescimento, madureza e decli-

nação, ou infância, virihdade e velhice; esta marcha fa-

Herburt Spenocr, Introduciion à la Science socialc, pag. 7.



ACTIVIDADE PHILOSOPHICA 345

tal é determinada por forças naturaes, e portanto deve

ser considerada como uma funcção d'essas forças ^.

Theophilo Braga assim o entendeu e levou a effeito

n'este magnifico volume da Historia universal, tendo

sempre em vista o grande preceito de Littré : « A ver-

dade scientifica sempre deve dizer-se imparcialmente,

succeda o que succeder» ^

¥
h) As CIVILISAÇÕES COSMOPOLITAS PKOPAGADORAS DAS

CIYILISAÇÕES ISOLADAS ; HEGEMONIA DAS RAÇAS SEMÍTICAS
;

PHENicios, HEBREUS, ÁRABES. — Coudorcet, Hos fins do sé-

culo passado, concebendo a unidade e o encadeamento

dos progressos do espirito humano, achou o verdadeiro

ponto de vista para o estudo dos phenomenos sociaes e

abriu o caminho que levou á fundação da sociologia—
a ultima das sciencias fundamentaes. Esta admirável

concepção philosophica ergueu Condorcet acima de todos

os publicistas que o precederam, porque foi elle o pri-

meiro que descobriu essa força, impulsiva e geral, na

natureza das cousas, que doinina, submette e dirige to-

dos os homens nas suas relações sociaes e á qual nin-

guém se pôde subtrair; é a lei que regula a marcha da

civilisação humana. Infelizmente, na Esquisse cViin ta~

bleau historique cies ^Jrogrès de rEsjjrit humain, a exe-

cução não correspondeu á ideia magistral de Condorcet,

1 Herbert Spencer, Introtluction à Ia Science social, pag.

354.

2 É. Littré, Etude sur Ics Barbares et le Moyen-Âge, pag. in.
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ficando o auctor muito abaixo da sua luminosa conce-

pção. Para realisar o seu plano devia attender principal-

mente, segundo Augusto Comte, ao systema das ideias

moraes e politicas, como o mais importante, agrupando

ao redor d'elle todos os outros systemas de ideias, que

são na verdade secundários; só assim se pôde compre-

hender e seguir na sua marcha histórica o aperfeiçoa-

mento da sociedade, procurando a contribuição de cada

povo para o desenvolvimento geral da civilisação.

A ideia de Condorcet encontra, pela primeira vez, a

sua rigorosa applicação na Historia i(?iiversal de Theo-

philo Braga, onde elle procura «determinar a connexão

dos acontecimentos que actuaram sobre o aperfeiçoa-

mento da sociedade humana pela transformação das in-

stituições, que como forças adquiridas se transmittiram

pela tradição progressiva de um povo para outro povo »

(pag. v). Xo plano geral da sua obra, o illustre professor

divide as civilisações humanas em dous grupos : Civili-

sações iuraniaua e kuschito-semiias e Civilisações ári-

cas e indo-europêas; as primeiras subdividem-se em iso-

ladas 6 cosmopolitas, aquellas fundadas sobre o empiris-

mo do Estado e das Artes industriaes (Egypto, Chaldêa,

Babylonia e Assj^ria) e estas propagadoras das ideias re-

ligiosas e moraes e dos progressos reahsados pelas civi-

lisações isoladas (Phenicios, Hebreus e Árabes). Estas

duas primeiras partes acham-se já publicadas ; do pri-

meiro volume já nos occupamos acima ; do segundo

vamos agora fallar. O grupo das Civilisações áricas e
|

i)ião-europms comprehende três partes ; as civilisações

progressivas pelo estimulo das ideias moraes (os primi-
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tivos Árias, índia, Pérsia e Media), as civilisações ba-

seadas sobre as noções scientificas (Grécia, Eoma, ra-

ças do Occidente) e a civilisação occidental, baseada so-

bre o desenvolvimento do individualismo. Por esta sim-

ples divisão, cuja importância é incontestável, vê-se que

o auctor, levando a eífeito o pensamento de Condorcet,

não esqueceu um dos preceitos essenciaes do fundador

da philosophia positiva.

E, porque para Theophilo Braga a Historia univer-

sal não é uma compilação indigesta e fastidiosa dos an-

naes de diversos povos, nem uma série de monographias

mais ou menos eruditas ou anecdoticas, nem tão pouco

uma extensa lista de djmastias, de guerras e de con-

quistas, ou a revelação de um plano providencial á Bos-

suet. A Historia universal é apenas o estabelecimento

da continuidade humana, deduzida da coordenação racio-

nal dos factos.

Assim, sob o ponto de vista positivo, o estudo das

três civilisações phenicia, hebraica e árabe deve seguir o

das civilisações isoladas e pjeceder o dos povos áricos,

porque foram ellas as propagadoras dos progressos ad-

quiridos pelo Eg3'pto, pela Chaldêa e pela Assyria na

religião, na sciencia e nas artes technologicas, como mais

tarde o foram também das ideias philosophicas e scien-

tificas da Grécia. « Foi no cumprimento d'este destino

histórico, diz Theophilo Braga, que a raça semítica, rea-

gindo contra a sua própria tendência cosmopolita, que a

desmembrava, conseguiu elevar-se a essas três notáveis

civihsações dos Phenicios, dos Hebreus e dos Árabes,

não contando um grande numero de nações rudimenta-
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res que regressaram ao nomadismo ; foi n"este desabro-

cliamento das suas próprias energias que a raça semíti-

ca, precedendo na historia os povos áricos, exerceu uma
verdadeira hegemonia na Humanidade» (pag. 9). O es-

tudo d'estas civilisações e da sua influencia no aperfei-

çoamento da sociedade humana forma a segunda parte

da Historiei universal, contida no volume de que vamos

occupar-nos. Dividiremos a nossa analyse em quatro pa-

ragraphos, correspondendo aos quatro capitules das Ci-

vilisações propagadoras das civilisações isoladas.

O primeiro capitulo tem por titulo Da hegemonia

da raça scmitica na Humanidade, e n'elle mostra o au-

ctor que a hegemonia coube primeiro a esta raça, «por-

que a sua aptidão contemplativa coincidia com o perío-

do sentimental e espontâneo das concepções mythicas,

chegando por um s3Ticretismo vago a approximar os my-

thos kuschitas, egypcíos e accadícos, deduzindo um prin-

cipio dogmático de unidade racional, — a noção do mo-

notheismo» (pag. 11). A individualidade da raça semítica

revela-se nos costumes, na língua e na religião e apoia-

se nas condições mesologicas do território ; está demon-

strado que todos os povos semitas habitaram primitiva-

mente a península da Arábia, d'onde penetraram por

emigrações successivas na Ásia anterior, no golfo Pérsi-

co, na Ethiopia e na Syria, entrando em contacto cora

outros povos e soffrendo importantes mudanças na reli-

gião, o que apressou o seu desenvolvimento ; apenas os
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Aral)es se conservaram mais tempo extranhos a todas as

influencias estrangeiras, por ser o ultimo ramo que saiu

da peninsula arábica ; « nos mythos mais antigos da raça

semitica, conservados pelos Árabes, escreve o dr. Theo-

philo Braga, persistem os elementos primordiaes de uma
unidade religiosa esquecida pelo syncretismo proveniente

do contacto de tão complexas e poderosas civilisações

<íomo as da Mesopotâmia e do delta do ISTilo» (pag. 13).

O primeiro impulso para a civilisação semita partiu

da ligação com uma raça anterior, n'um estado de civi-

lisação rudimentar, a que se dá o nome de Kuschita. É
€sta a opinião do illustre professor. Alfredo Maury tam-

bém falia d'esta união : « A raça semita, apesar da sua

antiguidade, não poderia ser olhada como pura. Pelo seu

estabelecimento no paiz de Chanaan soífreu cruzamentos

com as famílias houschita e channanêa e outros ramos

do tronco chamita». [La Terre et VHomme, pag. 457).

O uso do nome de Semita dá motivo a uma profunda

confusão, por não ter rigor scientiíico e empregar-se só

como uma forma convencional; parece-nos mais signifi-

cativa a designação de Syfo-Arabes, proposta por alguns

sábios para nomear as civilisações que se desenvolvem

na Arábia e na Palestina. A esta raça syro-arabe per-

tencem os povos da Arábia, que « desmembrados em nu-

merosíssimas tribus, segundo as diversas camadas de oc-

cupação que se foram juxtapondo, chegaram a um certo

gráo de unificação social, identificando-se na raça árabe

actual» (pag. 17), e os povos da Syria que eram: ao

nordeste do Libano os Aramecaios (de Aram, paiz de

cima) comprehendendo Solymos, Erembos, Arameos e
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Damascenos; no littoral e centro meridional os Cana-

neus (de Canaã, paiz de baixo), dividindo-se em mari-

timos ou da costa, — Phenicios, e em agricultores, do

interior, Hittitas e Khetas, Amorrheus e Jebusitas, Gir-

gaseanos, Hivitas e Pherezeanos ; do meio-dia e oriente

do mar Morto os Arphaxaditas, a que pertencem o ra-

mo de Tare, os Israelitas, os Ammonitas, os Moabitas, os

Ismaelitas e os Edomitas, — e o ramo dos Jektanides

ou Árabes meridionaes. Segundo o auctor da Historia

universal, a narrativa histórica do desenvolvimento d'esta

raça deve ser subordinada á coordenação ethnica: os

Arameanos, que não constituiram nacionalidade, os Ca-

naneus representados pelos Plicnicios e os Arphaxaditas

que tiveram por representantes os Hebreus, ^ posterior-

mente os AraJjcs.

A religião, a linguagem e a escripta alphabetica são

documentos ethnicos que estabelecem a unidade social e

histórica da raça S3T0-arabe. Mas tanto a sua civilisaçãa

e a sua deslocação das margens do Tigre, como a rela-

ção das linguas semiticas com as áricas e com a egypcia

e a influencia semitica na religião e nas epopêas da Gré-

cia, é devida a um terceiro elemento ethnographico, nem
semita nem árico, que, segundo Renan, é preciso reco-

nhecer na historia do mundo antigo. Este elemento é a

raça laischita, a que chamam também ethiopica.

«Os Phenicios, entre os povos semitas, diz Theophilo

Braga, devem ser considerados como o ramo que em
maior extensão assimilou a si esse elemento kuschita não

só nos estabelecimentos maritimos do golfo Pérsico, como

na sua migração através de Canaan; esta parte do ter-
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ritorio da Ásia anterior era povoada por povos ante-his-

toricos, como os NefiUm, os Emim, os Refain?, os

Zuim, os Zomxoniim, os Enaldm: estes últimos foram

incorporados pelos Phenicios, d'onde talvez o seu nome

nacional {Beni-Enak), conhecido pelos Egypcios sob

Thotmés iii, os EenehJai» (pag. 27). E a primeira vez

que vemos assim explicado o nome de Phenicios; esta

origem, porém, parece-nos muito mais racional, do que

aquella que vulgarmente se lhe attribue, da côr da pur-

pura com que negociavam. Beni-Analc, os descendentes

de Anak, tiram o seu nome d'esta deusa, como o de

Beni-Israd, dado aos Hebreus depois da primeira emi-

gração, vem de El ou Elohiin. A pag. 52 e seguintes o

dr, Theophilo Braga estuda largamente esta origem do

nome de Phenicio.

O principal documento da unidade ethnica da raça

syro-arabe encontra-se no estudo das linguas semiticas,

sendo o hebreu, na opinião de Renan, a expressão com-

miiDi do génio da raça na saa i^rimeira edade; o phe-

nicio, que se conhece vagamente através do dialecto pú-

nico, approxima-se tanto mais do hebreu quanto mais se

remonta á antiguidade, e o árabe na sua forma popular

assemelha-se também muito mais áquella lingua do

que a forma litteraria. A hngua fallada conservou sem-

pre o caracter primitivo e influiu por vezes na redacção

biblica, principalmente pelos prophetas saídos do povo.

Com a extincção da nacionalidade judaica, no século vi

antes da nossa éra, decahiu o hebreu, que foi substituído

desde então pelo arameano; porém a approximação da

Assyria e do Egypto, potencias conquistadoras e rivaes,
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não penuittiu que a Syria damascena se tornasse o foco

de uma nova nacionalidade.

A lingua syriaca foi adoptada pelos Hebreus na sua

litteratura sagrada e serviu de «órgão de communicação

dos Semitas na sua irradiação na Ásia, análoga na sua

missão histórica ao árabe no Occidente» (pag. 34). Mais

tarde a Aramêa, «desde o ii até ao ix séculos da nossa

éra, toma-se o centro de elaboração do espirito grego,

em que o génio semita se adapta ás abstracções meta-

physicas, e do século viii ao século ix, o syriaco serve de

meio de communicação da sciencia grega para os Ára-

bes, que a propagam no Occidente, fazendo como que

uma primeira Renascença da Europa, depois da queda do

império romano» [íbid.). Diz ainda o sábio professor: «Os

Aranieanos, penetrados da metaphysica hellenista, foram

o órgão de transmissão do Christianismo para o Oriente,

e as doutrinas da trindade indiana e egypcia, confun-

dindo em um syncretismo deplorável a especulação phi-

losophica com o devaneio religioso, provocaram na parte

mais pura da raça semita um protesto profundo, o mo-

vimento do islamismo, a datar do qual se fixa o appare-

cimento dos Árabes na historia» (pag. 3õ). Foi no fim

do século TI que se deu esta renascença da civilisação

semita, pelo proselytismo religioso, que determinou a

actividade intellectual e litteraria. LVeste movimento bro-

tou simultaneamente uma religião, uma lingua, uma

poesia, emfim uma nacionalidade consciente e vigorosa.

Pelo estudo das religiões syro-arabes, vê-se que a

originalidade da raça desapparece quasi sob os elemen-

tos estrangeiros assimilados e que os elementos communs
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revelam as relações primitivas com a civilisação kuschi-

ta. As religiões semíticas foram na sua evolução históri-

ca admittindo e syiicretisando elementos do Egypto, da

Babylonia e da Pérsia. O Decálogo tem a sua origem no

Livro dos Mortos, o Jeliovismo vem do contacto com a

religião medo-persa e com a philosophia indiana, e o Is-

lamismo nasce da metaphysica hellenista.

A raça semita, como diz Theophilo Braga, «é uma
raça essencialmente assimiladora, e que pelo seu cosmo-

politismo, máo grado a falta de originalidade, se tornou

fecunda pela missão propagadora» (pag. 41). A revelação

da unidade divina, de que tanto se jactavam os judeus,

entrou no numero dos absurdos religiosos, desde que os

cuneiformes nos desvendaram os cultos babylonicos e que

a sciencia das religiões confirmou triumphantemente o

ponto de vista de Augusto Comte. A pbase inicial das

religiões semíticas, como de todas as outras, foi um feti-

chismo espontâneo, d'onde saíram pela assimilação kus-

chita. As pedras eram consideradas como fetiches por to-

dos os povos d'esta raça ; entre os Sabeanos e os Árabes

a pedra ou betylo {Beith-Él) é a morada do deus El;

os Arameanos do Hauran adoravam o deus Katsin, o

aerolitho, a pedra meteórica; as esmeraldas representa-

vam em Tyro o deus Melkarth ; segundo Kenrick {Phoe-

nicia, pag. 323) os Phenicios adoravam geralmente a

divindade sob a forma de uma pedra bruta; eram tam-

bém simples pedras brutas as deusas Al-Lãt de Tayf,

de Monât, de Coda3^d; Mahomet consagra a pedra negra

da Caaba; mesmo no Êxodo (xx, 2õ) lê-se: «Se fizeres

um altar de pedras, não as cortarás : se levantares o
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ferro sobre ellas, manchal-as-lias». As arvores recebiam

egiialmente uma adoração, como o espinheiro do templo

de Xakhla, e as palmeiras Dhai-anvat e Nedjrãn de

Meca e do Yemen ^. O culto das fontes e das montanhas

persistia também na raça semitica, aquelle ligado ás

abluçOes, este á divindade ainda nas épocas da maior

abstracção monotheista. Mesmo no periodo romano os

Judeus adoravam o Carmelo; diz Tácito: «Carmelus, ita

vocant montem Deumque». {Hist., ii, 78). Na revista La

Philosophie positive (xxviii, pag. 208) lê-se: «Na Phe-

nicia, na Palestina, na Syria, as montanhas, grandes co-

nes, recebiam adorações. Rendeu-se um culto a Baal-

Peor, ao Hermon, ao Karmel, ao Libano e ao monte Ca-

sius, cujo cume elegante e agudo dominava todo o ter-

ritório de Seleucia e da bella Antiochia».

Segundo este auctor, E. Ledrain, chegou a tal ponto

o culto fetichista entre os povos semitas, que talhavam

em forma cónica muitos objectos e usavam-os ao mesmo

tempo como ornamento e como amuletos. Representa-

vam as collinas sagradas e tinham uma significação

phallica. «Os altos, para o judeu, são legares santos,

onde se fazem os sacrifícios e onde se executam os ritos

voluptuosos» [ob. cit., pag. 212). Entre os semitas

^ É tão espontâneo o feticliismo na raça semitica, que os ára-

bes, quando na Argélia se plantaram eucalyptus, convencenclo-se das

suas propriedades febrifiigas, lhos consagraram uma espécie de ve-

neração ; colhiam algumas folhas e traziam-nas sobre si para evita-

rem a febre, attribuindo-lhes as mysteriosas virtudes de amuletos.

{La Piíilosopltie positive, revue, xxiii, pag. G6).
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acham-se também vestígios do culto dos idolos, do culto

dos mortos e do culto solar, como anteriores ao culto

lunar e sanguinário dos Kuschitas, cuja influencia, diz

Theophilo Braga, «começou pela constituição de um sa-

cerdócio ; no período fetichista, o culto era domestico e

local entre os Semitas, e por isso os sacrifícios ou outros

quaesquer ritos eram peculiares do patriarcha ou de cer-

tas familias ; desde que entrou no culto a allucinação

sensual, os exaltados, os videntes eram chamados entre

os araljes Kahin e entre os hebreus Kohoi, com o sen-

tido restricto de sacerdote. E notável vêr-se no Oeyiesis

o nome de Cain dado ao que fez o primeiro sacrifício

humano, com um espirito de maldição e de protesto do

ramo mais puro dos Semitas; aqui a palavra torna-se

um meio de reconstrucção paleontologica» (pag. 50). A
influencia do polytheismo kuschita sobre os povos syro-

arabes, deu-se em varias épocas e em diff'erentes gráos

de elaboração. Escreve Theophilo Braga : « Pela diversi-

dade das épocas históricas se explica como é que deuses

adorados pelos Phenicios, como Baal, Aslarte, Molok,

Alilcd e Esmun, recebidos do pantheon babylonico, são

para os Hebreus diabos como Bel~-:obub, Astoreth, Mo-

locl:, Lilita e Asmodeu, a par de outras divindades rece-

bidas pelos próprios Hebreus do mesmo pantheon. Os

differentes gráos de elaboração theologica da civihsação

babylonica, reflectem-se na religião dos Hebreus, para

quem o deus N?iak é o heroe Noé da epopêa do Dilu-

vio, e o deus assA^rico Simsoti é o gigante valoroso e

apaixonado Samsão. O deus babylonico Dtomr.i, de que

se apropriaram os Madianitas sob o nome de Citamos, e
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OS Moabitas de Tamimix, é chorado na allegoria solar

da sua morte pelos filhos de Israel, mas dá logar á for-

mação de um poema de aventuras fabulosas pelos Naba-

teos» (pag. 58). ISÍão seguiremos o auctor na exposição

detalhada do polytheismo semita e na discriminação da

dupla influencia egypcia e assyrica, porque esta analyse

nos levaria muito longe. Conclue-se do estudo compara-

tivo das religiões semiticas que o monotheismo foi pre-

cedido de um estado polytheista mais ou menos desenvol-

vido, como já o demonstrou o dr. Kuenen, para os ju-

deus, e que este mesmo estado se seguiu a um estado

de fetichismo espontâneo e inicial, próprio da raça sj^^ro-

arabe.

Depois de considerar a evolução da linguagem e da

religião dos povos semitas, o dr. Theophilo Braga consa-

gra uma das paginas a bosquejar a relação directa das

civilisações cosmopolitas com o progresso da humanida-

de. Os Phenicios passam vulgarmente pelos inventores

do alphabeto e de facto foram elles os que substituíram

o alphahetismo ao hierocjhjphismo das civilisações ante-

riores; não fizeram, porém, mais do que universalisar e

propagar os caracteres do hierático egypcio posterior á

XYin dynastia, que consistia n"um certo numero de si-

gnaes representativos de articulações. Diz Lenormant

que «os Cananeos não tomaram do Egypto somente o

principio do Alphahetismo, tomaram também as figuras

e os valores das suas lettras». Não tiveram verdadeira

originalidade, porque a invenção do alphabeto foi só o

ultimo progresso do systema graphico dos Egypcios. Do

alphabeto phenicio nasceram cinco troncos, cada um dos

'
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quaes se ramificou em varias familias. Os Phenicios fo-

ram os iniciadores da civilisação hellenica e pelo alpha-

beto forneceram-lhe o poder de perpetuar as suas bri-

lhantes concepções poéticas e progressos scientificos. Na
arte mostraram-se sempre imitadores, recebendo a in-

fluencia do Egypto, da Assyria, da Pérsia e por fim da

própria Grécia, desde o iv século antes da nossa era;

distinguiram-se especialmente na arte metallurgica.

A acção dos Judeus na humanidade foi immensa,

não só pelo syncretismo dos mythos chaldaicos e irania-

nos, como por iniciarem o commercio na Europa e in-

ventarem a lettra de cambio. Os Árabes, no meio da sua

liberdade intellectual e politica, assimilaram a civilisação

grega e vulgarisaram-na no Occidente, provocando a pri-

meira renascença ; e pelos seus costumes nacionaes de-

ram o primeiro impulso á cavalleria medievica e á poe-

sia trovadoresca.

Terminando o capitulo escreve Theophilo Braga

:

« Esta qualidade nomadica, que prepondera nas mi-

grações phenicias, nos êxodos judaicos, e no beduinismo

dos Árabes, e que na própria religião persiste na forma

de peregrinações ou hegiras, tem origens ethnicas bem
distinctas nas povoações pastoraes separadas das popula-

ções sedentárias e agrícolas que mutuamente se detesta-

vam. E este o caracter da raça, para a qual a vida se-

dentária foi um accidente histórico ; d'aqui veiu o seu

cosmopolitismo, a sua influencia propagandista na huma-

nidade, e a decadência para um segundo plano, passan-

do a hegemonia da civilisação para a raça árica» (pag.

75).
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Passando a estudar as três principaes civilisações se-

mitas na sua vida nacional, o erudito professor occupa-se

em primeiro logar dos Phenicios a quem consagra o ca-

pitulo II do seu trabalho.

Em geral as civilisações cosmopolitas distinguem-se

pela adaptação a qualquer meio e pela assimilação dos

progressos de outros povos; e a sua historia sendo, por

assim dizer, anonyma, limita-se á exposição genérica da

sua acção propagandista. A historia dos Phenicios ha de

ser forçosamente incompleta por falta de documentos es-

criptos que ficassem directamente do povo. Theophilo

Braga, apoiando-se nas relações com as civilisações iso-

ladas, na sua expansão colonial e na decadência pelo ad-

vento de outras raças, divide a historia d'este povo em
três épocas fundamentaes

:

1.^ Os Phun, do golfo Pérsico, e as origens líuschi-

tas da civilisação semita
;

2.* Os Phoenix, ou Cananeos marítimos da Syria,

que comprehende os períodos giblita, sidoniano e ty-

riense; e

3.^ Os Poení, de Africa, e a formação da nacionali-

dade de Carthago.

Está hoje reconhecida a existência de uma civilisa-

ção knschita ou proto-semita, que serviu de base ás ci-

vilisações posteriores, tanto dos povos syro-arabes, como

dos próprios Árias, e que já fora presentida por Spiegel,

Ewald, e outros auctores. Ecksteiu foi o primeiro que
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demonstrou a influencia profunda dos Kuschitas, devida

á sua vastissima diífusão no Oriente e no Occidente. Os

Pun pertencem ao ramo kuschita, que se estabeleceu

nas costas meridionaes do golfo Pérsico, e desenvolve-

ram-se nas ilhas de Tour, Arad e Dilmún, accumulando

observações astronómicas, inventando o zodíaco, commer-

ciando e navegando para a Arábia e Africa, e fazendo-se

industriaes no trabalho metallurgico, na tecelagem e na

tinturaria. Segundo se deduz das tradições clássicas, os

Pun, subindo o Euphrates, entraram na Syria pelo norte

e ahi fundaram colónias a que deram o nome de locali-

dades que abandonavam, reproduzindo os seus templos

e as imagens dos deuses. «Gebel, Tj^ro e Aradus eram

simultaneamente cidades centraes, no interior, e que fo-

ram decaindo de importância e reedificadas já no littoral

como Grebel, já em ilhas como Arvad e Tsur» (pag. 89).

A migração dos Pun do golfo Pérsico para a Palestina,

deu-se, segundo as tradições árabes e as reunidas no li-

vro de Agricultura Xabatêa, em consequência de uma
invasão babylonica. N'esta passagem para o valle do .Jor-

dão foram acompanhados por outros povos, em um esta-

do mais atrazado; só os Jebusitas chegaram a um alto

gráo de unificação, pela incorporação dos Enaldn e dos

segundos Amahkas d'onde resultou, segundo Theophilo

Braga, «a importância e vida histórica dos Phenicios,

nas suas relações commerciaes com a Assyria, com o

Egypto, com a Arábia, continuando de novo a navegação

do golfo Pérsico, e explorando o mar desconhecido do

Mediterrâneo» (pag. 93).

O enfraquecimento do Egypto e da Assyria sob o do-
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minio de monarchas estrangeiros, permittiu aos Cana-

neos marítimos o estal3elecerem-se pacificamente nas cos-

tas da Syria e engrandecerem-se pela navegação do Me-

diterrâneo e pela exploração das minas de estanho. « A.s

diíferentes cidades, diz o illustre auctor da Historia uni-

versal, constituem pequenos estados, uns com régulos

independentes, outros suzeranos, ligados entre si segundo

as exigências de qualquer perigo commum, ou segunda

a importância dos seus santuários» (pag. 97). Alcança-

ram primeiro a supremacia os Sineanos por causa da

importância do santuário de Aphec; e Gebel, cidade at-

tribuida ao deus El, foi durante um longo periodo a ca-

pital politica dos Cananeos; esta supremacia, disputada

calorosamente pelos Sidonianos, veiu por fim a caber a

estes, que com o auxilio dos Aradianos formaram o nú-

cleo da confederação phenicia. O esplendor de Sidou du-

rou cinco séculos, engrandecendo-se pelo commercio ter-

restre e maritimo, das caravanas que entretinham rela-

ções com a Chaldêa, Arábia, índia, Bactriana e innume-

ras colónias do interior, e das navegações no Mediterrâ-

neo 8 expedições coloniaes á costa da Africa e ás penín-

sulas itálica e hispânica. Esta época de grandeza sido-

niana coincide com o domínio do Egypto na Syria, ao

qual em grande parte deve o seu desenvolvimento, por-

que as esquadras de guerra dos imperadores egypcios

eram guarnecidas por marinheiros sidonianos. A deca-

dência dos Sidonios teve muitas causas, como a concor-

rência das navegações pelasgicas, a invasão dos Israeli-

tas na Palestina e a concessão dos Pharaós para os Phi-

listeus se estabelecerem na Syria. A ruina de Sidou fez
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com que a supremacia passasse para Tyro, desde 1209

annos antes da nossa era. Escreve o dr. Theophilo Bra-

ga: «A conquista da Palestina pelos Israelitas, a invasão

dos Philisteus nas costas da Syria, e a conquista de

Hamath pelos Arameanos, foram outros tantos desastres

que revelaram aos pequenos estados cananeos a fraqueza

proveniente da sua desmembração, e fez-lhes reconhecer

a necessidade immediata de uma liga, por meio da qual

attingiram por algum tempo uma certa unidade nacio-

nal; Semarianos, Arcenanos, Sineanos e Akeanos liga-

ram-se a Sidon, que conservou um certo poder moral,

posto que todos estivessem subordinados ao poder cen-

tral de Tyro, embora com os seus governos internos au-

tónomos ; Sidon tinha o seu rei, mas este era dependen-

te do rei dos Sidonianos, isto é, da monarchia central

com poder sobre os outros estados e cidades. Como nas

federações ou amphj^ctionias gregas, o templo de um deus

commum era a base da unificação politica; o mesmo se

observa com relação a Tyro, onde o templo de Melkarth

era o ponto de reunião dos delegados da confederação

phenicia e em cujo recinto se legislava sobre as necessi-

dades do commercio externo e das colónias, e das forças

navaes e mihtares» (pag. 110). Por estas palavras se vê

o systema de organisação federativa adoptado pelos Phe-

nicios e que tanto contribuiu para o seu notável desen-

volvimento. T3T0 continuou com as navegações para o

occidente e com as tentativas de colonisação, voltando-se

principalmente para a Africa. A supremacia dos Tyrios

coincide com a formação do império israelita de David e

com a decadência interna do Egypto e da Assyria ; o en-
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fraquecimeuto cVestas duas poderosas nacionalidades ex-

plica-nos a possibilidade da unificação das tribus israeli-

tas e da reconstituição nacional dos Phenicios, e as rela-

ções amigáveis estabelecidas entre estas duas potencias.

Porém em 916 os Phenicios vêem-se forçados a reco-

nhecer o domínio da Assyria; e Tyro começa a decahir

em consequência das luctas intestinas entre os elemen-

tos democrático e aristocrático, tendo este de emigrar

para Africa em 872, onde fundou Karth-hacUchath (ci-

dade nova), a Carihago dos romanos. O desenvolvimento

das navegações dos Gregos e dos Etruscos e as novas

invasões dos reis da Assyria apressaram a decadência de

Tyro, que perdeu pouco a pouco a auctoridade sobre as

suas colónias, até que Carthago, declarando-se autónoma,

fundou uma nova nacionalidade e tornou-se o centro do

commercio com a Itália e com a Hespanha. As rivahda-

des de Sidon e de Tyro e as oscillações na submissão

entre a Assyria, Babylonia e o Egypto occupam os últi-

mos séculos da historia da Phenicia, que por fim em
573 cae em poder dos Persas.

Entretanto Carthago continua as tradições phenicias

e, pela sua situação geographica, sobre uma península

que sae do golfo de Tunis, assegurava o commercio e a

navegação, tanto na costa septentrional da Africa, como

com as colónias e feitorias da Hispânia, da Itália e das

ilhas britannicas. A federação carthagineza era formada

pelas cidades livres, como Hipponia, Zaryte, Titica, Tunis

e Clypêa, e por um grande numero de colónias; «as ci-

dades marítimas, propriamente phenicias, e de fundação

mais recente, escreve Theophilo Braga, conservaram uma
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independência superior ás cidades ou burgos coloniaes

do interior, situados a leste de Carthago, sem muralhas,

e exclusivamente occupadas na agricultura e no com-

mercio de caravanas cora as povoações selvagens» (pag.

125). O commercio e a colonisação, depois da ruina de

Tyro, foi-se alargando pelo littoral da Africa até ao cabo

de Nam e pelas costas da Europa até ás ilhas britanni-

cas. A occupação dos novos territórios fez-se quasi sem-

pre de modo pacifico, muitas vezes por compra, e outras

por colónias cuja estabihdade era devida ao cruzamento

com os indígenas. No espaço de dous séculos estende-

ram-se pelo continente africano, apossando -se da Zeugi-

tania e da pequena Syrte, e fizeram recuar os Numidas,

tendo por auxihares principaes os Lybio-Phenicios. A
constituição nacional, segundo diz Theophilo Braga, «foi

uma reproducção consciente da organisação politica de

Tyro» (pag. 126).

Carthago, nação essencialmente colonisadora e com-

mercial, e portanto pacifica, viu-se obrigada, para man-

ter o seu predominio, a adqptar uma organisação mih-

tar; recorreu aos mercenários e para os sustentar espo-

liava as próprias colónias ; d'ahi a causa natural e im-

mediata da sua decadência.

Temporariamente, por uma serie de victorias sobre

os gregos e pela conquista da Sardenha, conseguiram os

carthaginezes manter o monopólio do commercio e atra-

vessar um periodo de esplendor, mas as guerras púnicas

vieram destruir a civilisação carthagineza, interrompendo

desastradamente o nascente desenvolvimento dos Lybio-

Phenicios.
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Segundo refere Theophilo Braga, «os Phenicios re-

presentam o nascimento da actividade industrial destina-

da a vir a substituir na humanidade a actividade mili-

tar» (pag. 79). Esta predominava exclusivamente no

Egypto, na Assyria, na Pérsia, na Grécia, em Roma, em
todos os povos que rodearam ou iníluiram na civilisação

phenicia, tanto na Syria, como em Africa. Para garantir

o seii commercio e manter a liberdade marítima, tive-

ram os Phenicios, frequentes vezes, de reconhecer a so-

berania das grandes potencias militares ou de prestar

serviços ás armadas eg3'pcias, assyricas e persas, e por

ultimo de se lançar n"um systema de militarismo que

arruinou Carthago e acabou de todo com a influencia

phenicia.

Passemos agora ao capitulo consagrado á historia

dos Hebreus.

III

Xa Historia universal de Theophilo Braga é a pri-

meira vez que os Hebreus são considerados, entre nós,

sob um ponto de vista inteiramente humano, e entram

no logar que lhes pertence no vasto quadro das civilisa-

çoes da humanidade. A historia d'este povo occupou

sempre um logar excepcional e único, inteiramente á

parte, e era e é ainda ensinada nas escholas cora um
caracter providencial e de revelação da divindade. Era e

\
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é a Historia Sagrada por excellencia, a historia do povo

escolhido de Deus, a historia citada como lição e exem-

plo por todos os povos christãos, e infelizmente, segundo

diz o erudito professor, « como objecto de religião pres-

tou-se pela imitação dos actos da vida nómada no meio

das sociedades civilisadas da Europa, a sanccionar por

uma moral casuística todas as torpezas e attentados no

foro intimo e até nos tribunaes» (pag. 137). A causa

d'este facto encontra-se nas origens do christianismo e

no profundo predomínio d'esta religião sobre todos os

paizes da Europa.

O christianismo deriva directamente do monotheismo

judaico, modificado pelas doutrinas do oriente e pelo

hellenismo, e nasceu entre os Hebreus, de quem aceitou

todas as tradições, accommodando-se ás prophecias dos

seus Videntes. Como era natural e inevitável, recebendo

a nova religião do povo semita, os povos modernos rece-

beram também os seus livros nacionaes e sagrados, onde

se encontravam as fontes immediatas da sua crença.

D'ahi o logar particularíssimo e falso attribuido durante

tantos séculos á civilisação hebraica. Foi necessário que

o catholicismo chegasse a um gráo avançado de decom-

posição, para que a critica histórica fizesse entrar este

povo na classificação ethnographica e verdadeiramente

sociológica. Primeiro, deu-se uma reacção exclusiva de

critica demolidora contra o caracter sagrado e excepcio-

nal da historia dos Judeus, e a Biblia soffreu uma ana-

lyse superficial em que a pretendida revelação caiu ao

sopro do espirito voltairiano, e a protecção providencial

desappareceu diante do simples bom senso. Mais tarde
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e já nos nossos dias, as descobertas arclieologicas das

cosmogonias e theogonias da antiguidade e o estudo

comparativo das linguas, das religiões, dos mytbos e da

historia de vários povos, forneceram o critério seguro e

positivo para se determinar com exactidão a parte dos

Hebreus na extensa série de progressos accumulados, dia

a dia, pela humanidade.

Os Judeus, bem longe de ser um povo escolhido pela

Providencia para conservar intacta a revelação mono-

theista, no meio das nações pagãs e idolatras, receberam

constantemente influencias estrangeiras, que alteraram o

seu fetichismo primitivo e foram modificando e depuran-

do a religião até a fazerem passar do estado polytheista

á abstracção monotheista do jehovismo. E o que se con-

clue dos trabalhos scientificos mais modernos sobre os

Hebreus, e nomeadamente dos importantes estudos de

Eenan, Kuenen, Lenormant, etc.

Lenormant, como se sabe, era um catholico ferrenho,

mas era ao mesmo tempo um sábio eminente e expunha

com franqueza os resultados a que chegava ; se não tirava

d'elles toda a luz que contém, era porque os preconceitos

religiosos lhe falsificavam o ponto de vista ; comtudo jun-

tou bastantes elementos para se poder deduzir a verdade,

e elle próprio confessa que as tradições de Babylonia, da

Chaldêa e do Génesis têm uma origem commum anti-

quíssima
; que a Biblia é posterior ás outras cosmogo-

nias; que o polytheismo exuberante dos Chaldeus foi

cuidadosamente eliminado para ser substituído na Bibha

por um severo monotheismo
;
que o Pentateuco com-

prehende dous documentos fundamentaes e sobrepostos,
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etc. ^ Quando um catholico chega a apresentar provas

que destroem tão fundamentalmente a unidade divina

dos mais antigos livros sagrados e nega a revelação, é

porque se tornou impossível occultar a verdade.

Theophilo Braga, n'este bello capitulo da sua obra,

estuda conscienciosamente os Hebreus, baseando-se nas

ultimas descobertas scieutificas, e dá-lhes o seu verda-

deiro logar entre os povos chamados semitas. « Emquanto

o Judeu se achou envolvido com as tribus terachitas e

cananêas na vida nómada e pastoral, diz o eminente pro-

fessor, era inteiramente fetichista, adorava as pedras

(brihcl), as montanhas {heniõth), as fontes, os bosques, e

fabricava para o seu culto os Ídolos [teraphim). A pas-

sagem para o poh^theismo corresponde á individuahdade

dos abrahamidas, sob o governo patriarchal de Jacob,

que pelo culto exclusivo dos Elohim os separou das ou-

tras raças nómadas, dando aos Israelitas os progressos

cultuaes do polytheismo babylonico, que distinguem os

ramos superiores da raça semítica, como Phenicios, He-

theanos, Nâbatheos, Árabes do Yemen e Sabeanos » (pag.

139). A existência de quatro séculos no Egypto provocou

a abstracção theologica e adopção de Adonai, substituído

mais tarde, depois da fixação em Canaan, pelo culto de

Jehovnh. «O culto de Adonai, continua Theophilo Bra-

ga, tornou-se mystico, e os conflictos entre os vários ele-

mentos débilmente unificados na sociedade judaica pas-

^ Veja-se Les Origines de VHistoire, F. Lenormaat; cf. nos-

sos Estudos sobre a erolnção da Humanidade, cap. ii. A creação

do homem.
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sarara-se em volta das duas phases religiosas do elohis'

nio e do jchorisnio; ás dissidências de crença alliam-

se os antagonismos de raça, análogos a esse dualismo

já observado entre os Cananeus sedentários e agrícolas

e entre os Cananeus marítimos» (pag. 139). Acham-se

provas d"esta dualidade de raça em toda a Biblia, accen-

tuando-se na desmembração de Israel e de Judá e na

lucta entre os phnrisciis e os saduceus.

As épocas históricas d*este povo correspondem ás

três designações que tomou successivamente de Hebreus,

Israelitas e Judeus. Hebreu tem uma significação topo-

graphica, o da margem de M, que veiu da passagem do

Euphrates; Israelita deriva do culto dos Elohins e Ju-

deu- do território onde se estabeleceu a tril)u de Judá e

que foi a primeira sede da unidade nacional. As três

épocas são:

1.* Emigração das tribus terakitas de Arphachsad

(Arrapakitis) até se desmembrarem em Keriath-Arba e

entrarem no Egypto

;

2.* Estabelecimento dos Israelitas em Canaan, até

á fundação do Império;

3.^ Situação dos dous reinos de Israel e de Judá

até á extincção da nacionalidade.

Apesar do Oenesis ter sido deturpado nas redacções

sacerdotaes jehovista e elohista, é um documento impor-

tante para a historia do povo hebreu. Nota-se n'elle um
evemerismo espontâneo em que figuram como indiví-

duos e chefes de tribus ou patriarchas, deuses Assyrio-

Babj-lonicos como Seth, Enoh e Noah, situações geogra-

phicas, como Aram (o paiz de cima), montanhas, como
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Riphat, nomes de povos, etc. O texto jeliovista é da in-

fluencia babj-lonica e o texto elohista corresponde á in-

fluencia egypcia, como observa com rasão Theophilo

Braga, e se vê claramente approximando do texto bi-

blico as cosmogonias egypcias e assyrio-babylonicas.

Parece que a primitiva sede da raça semita foi nos

montes Carducos, d"onde partiram os Lydios, os Phun e

os Cananeus, seguindo a direcção das cordilheiras. Os

últimos emigrantes foram os Hebreus, que atravessando

o Euphrates se dividiram, indo uns para Canaan e outros

para a peninsula Arábica. «Esta divisão corresponde á

desmembração das varias tribus que ficaram em noma-

dismo na fronteira do Egypto ou que vieram a estabele-

cer-se na Arábia Pétrea, como os Amalekitas, os Madia-

nitas, os Edomitas, devendo os Beni-Israel a sua cohe-

são social á unificação religiosa em que o deus El se

tornou o eponjmo nacional» (pag. 149). As tribus tera-

chitas, sob a direcção de Àbraham, estabeleceram-se nos

.arredores de Kiriath-Arha, e ahi receberam uma certa

cultura, abraçando o polytbeismo chaldeo-assyrico de

Ilu, ou culto dos Elohim, que se sobrepoz ao fetichismo

primitivo. As luctas com os povos visinhos, o ódio que

as suas rapinas incutiam e os vicios que os corrompiam

internamente, diminuiram a tribu de Israel, que por

causa de uma grande fome se viu forçada a entrar no

Egypto. Segundo o Génesis, estava reduzida a setenta e

seis pessoas validas, e foi chamada por Joseph que che-

gara a ministro do Pharaó. Este era Apopi, ou Apophis,

de origem semitica e da dynastia dos Pastores, o que

explica o favoritismo de Joseph ; a dynastia « estava
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ameaçada pela restauração tliebana e a chamada das

tribus israelitas para o Egypto era um serviço que pres-

tava ao Pharaó» (pag. 154).

A expulsão dos Pastores succedeu passados quarenta

e oito annos, e os Israelitas estabelecidos na terra de

Gosclien permaneceram quatrocentos e trinta annos, ser-

vindo de apoio ás reacções semitas. Foi aqui que o culto

de Adonai substituiu o dos E/ohiin, devido a Amenlio-

tep IV que impoz ao Egypto o culto de Aden, ou Aten,

o disco solar; e como se vê pelos documentos históricos,

esta revolução não se operou senão por meio de pressões

vexatórias, sendo os Israelitas forçados a trabalhos pú-

blicos, o que os levou a planearem a saída do Egypto.

«A unidade moral, que os congregou, que lhes deu força

para se atreverem a uma fuga em massa, que serviu de

hase do seu federalismo no deserto, foi o culto de Ado-

nai, cujo nome conservou o caracter secreto, recebido no

Egypto, sob Amenhotep iv; é por isso que o estudo

d'esta divindade é de uma grande luz histórica para as

suas origens nacionaes» (pag. 157). Theophilo Braga

suppõe que o culto do disco solar é de origem chaldaica

e idêntico a Adar, a Ud nos mythos accadicos e a Anu
na triada babylonica. A tradição do assassinio dos in-

fantes varões que se liga ao nascimento de Moysés

(1401), reproduz a do nascimento de Sargon i (2000), e

segundo crê o auctor da Historia iniiversal, tem a mes-

ma proveniência dos mythos de Aden, pois não está- no

ca7'acter nem na moral egypcia. A situação dos israeli-

tas, obrigados a levantar muralhas e a abrir canaes sob

o açoite dos egypcios, tornou-se insupportavel, e elles^
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aproveitando a decomposição da monarchia egypcia e

qualquer invasão ou guerra estrangeira, abandonaram

eni massa o Egypto, e guiados por Moysés passaram o

mar Vermelho em sitio vadiavel, continuaram para o sul

í» perderam-se no deserto.

Foi na península do Sinai que Moysés deu aos He-

breus o Decálogo extraído evidentemente do Ritual dos

Mortos, e uma organisação social em tribus ou casas,

também originaria do Egypto. lustituiu-se um sacerdócio

ao qual era destinada a tribu de Levi e fez-se um tem-

plo ambulante, á semelhança das naves egypcias, com a

Mesa dos Pães da Proposição do culto de Aten. Os Is-

raelitas tomaram ainda do Egypto as festas agrícolas e

as divisões do anno, a circumcisão, a prohibição da car-

ne de porco, etc. Como diz Theophilo Braga «os Israe-

litas fugiam do Egypto, mas á medida que se approxi-

mavam da sua constituição nacional iam reproduzindo

todas as formas da grande civilisação com que tiveram

contacto, religião, moral, escripta, feitos, costumes e ar-

te» (pag. 170). Durante a permanência no Egypto, os

Hebreus tinham-se elevado de setenta e seis pessoas va-

lidas a 1.552:876 indivíduos approximadamente, segun-

do Moreau de Jonnès, dos quaes 22:000 eram levitas,

isto é, pertenciam á classe sacerdotal. Não admira este

augrnento de população, desde que se sabe que esta du-

plica em cada vinte annos e que os Israehtas estiveram

mais de três séculos no Egypto. O que, porém, se torna

notável é o predomínio da instituição sacerdotal e a re-

pressão severa das tendências para a regressão ao culto

polytheista syro-chaldaico e mesmo ao fetichismo primiti-



372 TIIEOPIULO CRAGA E A SUA OBRA

vo da raça. A classe sacerdotal apoiava-se no elemento

militar, sujeito a uma severidade draconiana. Augusto

Comte diz que pôde vêr-se talvez n'este facto uma « ten-

tativa de colonisação sacerdotal pela mais completa sub-

alternisação dos guerreiros», eifectuada pelos padres

egypcios ou chaldeus com o fim « de preparar um re-

fugio seguro aos da sua casta que estavam ameaçados

pelas frequentes revoluções interiores da mãe pátria » ^

Esta ideia não sabemos até que ponto possa ser com-

provada ; no emtanto explicar-nos-ia muitos pontos con-

signados por Theopbilo Braga, como a adopção do cul-

to de Adonai, a imitação da civilisação egypcia, a lu-

cta constante contra a sobrevivência dos antigos cultos

fetichistas e polytheistas, as saudades dos emigrantes

pelo antigo captiveiro, a rivalidade entre as tribus do

norte e as do sul, etc.

E caracteristico o estado do povo depois da fixação

em Canaan e da morte de Josué, assim descripto por

Theopbilo Braga: «Josué não havia indicado successor

e as tribus viviam desaggregadas e em um egoismo iso-

lado ; o único ponto de convergência nacional, Siloli, pelo

deposito da Arca, decaiu á medida que as religiões syro-

chaldaicas se confundiam com o culto de Adonai. Ainda

na vida da ultima geração que fundamentou a conquista

de Canaan, as tribus ach;iram-se submettidas ao capti-

veiro do rei da Syria do norte Kusan-Rishataim ; desde

este periodo até á fundação do império de Israel (1097)

a pobre nacionalidade sofifre toda a sorte de devastações,

1 Couis de Philosophie 2 ositii-e, vol. v, pag. 206, nota.
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todos OS ultrages e arbitrariedades da servidão e só ca-

sualmente reconquista a liberdade, quando um ou outro

patriota allucinado tem o poder de congregar algumas

tribus para a revolta e para o combate. A esses patrio-

tas, que pela victoria ficavam investidos do poder politi-

co sobre algumas tribus, deu-se-lhes o nome de Snffe-

tes, ou segundo a traducção da Vulgata de Juixes-&

(pag. 182). Este período de dissolução que durou pelo

menos século e meio, prova bem a falta de unidade en-

tre os Israelitas e as diligencias infructiferas dos ponti-

fices magnos para submetter todas as tribus. Foi preciso

que se desse a invasão dos Philisteus, de raça árica, e

que começassem a haver cruzamentos com elles e a ado-

ptar as suas divindades, para que ao norte uma revolu-

ção religiosa entregasse a soberania theocratica e tempo-

ral á classe sacerdotal na pessoa de Heli. E então que

começa a profunda elaboração, puramente erudita e sa-

cerdotal, do jehovismo, pela introducção de laliveh, de-

rivado do Daevas árico, como o nome respeitoso e oc-

culto de Adonai ou de Eloliim. Este syncretismo teve

talvez por fim o manter a auctoridade da classe theolo-

gica sobre os adeptos de todos os cultos em voga entre

os Hebreus, e recebidos por differentes vias— dos kus-

cbitas, da Chaldêa, do Egypto, dos Philisteus, etc. Diz o

illustre professor: «As concepções theogonicas do Géne-

sis accusam um vasto syncretismo dos Nabi, na lucta

dos Daevas (lahveh) com os YaxaUa, (Satan) e dos an-

jos bons [Ameshaçepentes) com os anjos do mal ; nos

amores dos gigantes pelas filhas dos homens (os Yatils)
;

na passagem das almas pelo génio Raschnu, tomados
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das tradições da Media, confundidas com o paraíso persa

Oudijdna, no luleji^ com a tradição da Turre das Lin-

guas {Bab-Ilu) e com a epopêa do Diluvio tomadas da

religião babylonica» (pag. 191).

A extensão d'este nosso estudo impede-nos de se-

guir Theophilo Braga nas suas considerações sobre

a fundação da realeza, imitada do estrangeiro, e sobre

as diversas phases que atravessou esta instituição, sem-

pre mal vista pela classe sacerdotal, muito embora fre-

quentes vezes a dominasse. Os reinados brilhantes de

David e Salomão dão-se n'uma época em que o Egypto

estava decadente e a Ass3TÍa inactiva; é assim que se

pôde explicar o esplendor momentâneo do império de

Israel, alliado intimamente com a Phenicia. Para con-

tentar o poder sacerdotal, Salomão dispendeu grossas

sommas de capitães com um templo nacional. Mas a

principal obra do seu reinado foi o immenso desenvolvi-

mento do commercio. Depois da morte de Salomão, o

império dividiu-se em dous reinos (978), pela separação

de dez tribus das de Judá e Benjamin. Aquellas consti-

tuíram o reino de Israel, e estas duas o de Judá. Se-

gundo crê Theophilo Braga, esta separação não foi um
scisma, mas sim uma crise da raça. A vida interna dos

dous reinos é uma série contínua de revoluções e catas-

trophes em que a maioria dos reis perecem assassina-

dos. O prophetísmo apparece com um caracter de revol-

ta. A dissolução progrediu desde então até á queda das

duas nações. «A queda de Samaria precedeu a queda de

Jerusalém, escreve Theophilo Braga, e este primeiro ca-

ptiveiro egualmente importante como o de Babylonia,
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provocou o primeiro trabalho de elaboração das esperan-

ças messiânicas, e d'essa extraordinária actividade litte-

raria dos Judeus que teve o seu centro em Babylonia.

Israel desappareceu ante a devastação assyrica, mas o

€spirito samaritano persistiu, e é da Galilêa que veiu a

principal personificação do messianismo» (pag. 217). Com
a queda de Jerusalém terminou o reino de Judá e a

nação foi transportada para Babjlonia, onde «o prophe-

tismo adquiriu com esses desastres um novo vigor, e

deu vida a todos os elementos sentimentaes que eram a

expressão da nacionalidade. Judá e Israel uniíicaram-se

^?m uma entidade moral, e a nação vivia em espirito dos

sonhos do futuro:» (p^-o- 231).

Durante o captiveiro dá-se o desenvolvimento de um
dialecto popular, que substitue o hebreu, guardado desde

então como língua erudita; este periodo coincide com a

elaboração do Mazdeismo, d"onde os Judeus receberam

a crença dos Anjos da guarda {Fravashis), certas cere-

monias mortuárias, e a ideia de um salvador. O capti-

veiro de Babylonia durou apenas meio século, porque a

entrada de Kyros, monarcha persa, na cidade, permittiu

o regresso dos Judeus á Palestina. Depois da restaura-

ção artificial da naciunalidade judaica continuou a elabo-

ração das ideias messiânicas, principalmente entre os al-

deões da Gralilêa, e o hellenismo, penetrando na Judêa,

apressou esse movimento. Mas ainda então se distingue

o antagonismo do norte contra o sul; o Christianismo

nasce no norte e é perseguido em Jerusalém, onde do-

minavam os phariseus. Com a tomada de Jerusalém por

Tito, finda a vida nacional dos Judeus, que foram leva-
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dos para Roma como escravos e os jovens vendidos para

os prostíbulos.

Referindo-se á influencia religiosa dos Judeus, escre-

ve Theophilo Braga : « Essa missão providencial que os

estylistas metaphysicos attribuem ao Judeu, dando-lhe a

capacidade monotheista, e o dom da revelação do Chris-

tianismo á humanidade, é um effeito de phrases banaes

impostas pelas conveniências académicas. Se o Judeu

produziu o Messias, os Phenicios propagaram a Virgciii-

Mãe, condição primeira do proselytismo evangélico»

(pag. 241).

E este incontestavelmente um dos melhores capitu-

les da Historia universal do dr. Theophilo Braga e a

sua importância mal se pôde julgar pelo que deixamos

dito u'esta breve analyse. Passemos agora aos Árabes,

IX

Se os Phenicios e os Judeus nos apparecem na his-

toria com um caracter absolutamente cosmopolita, assi-

milando-se os progressos das grandes civilisaçOes e trans-

mittindo-os a outros povos, os Árabes, a ultima das ci-

vilisações semitas, fornecem-nos um novo exemplo d'esta

aptidão natural e espontânea da raça. E este exemplo é

muito mais notável pelo seu apparecimento instantâneo,

que parece contradictar a lei da evolução. A situação da

península Arábica facilitava a actividade commercial

exercida pelos Semitas entre o Egypto, a Ethiopia, a

Chaldêa, a Pérsia e a Grécia, tanto pelas vias maríti-

mas, como pelas caravanas que atravessavam o deserto;
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foi assim que « as tribiis do deserto central vieram á so-

ciabilidade, trouxeram o seu espirito de independência,

partindo a corrente da civilisação do occidente ou o
Yemen para o centro ou o Hedjâz, sendo pela parte de-
serta ou o Nedjed, que receberam da Syria a cultura

hellenica» (pag. 243). Os Phenicios, os Cartbaginezes e

os Judeus haviam sido destruídos ou estavam em com-
pleta decadência; a hegemonia da humanidade passara
para os povos árias, e o christianismo, de origem semí-
tica, desenvolvia-se no Occidente sob a forma dogmática
e hierarchica recebida ao contacto das civihsações grega
e romana.

O apparecimento inopinado dos Árabes na historia,

no século vr, foi um renascimento da raça syro-arabe ou
semítica, que se manifestou por uma civihsacão completa
com hngua, religião e litteratura inteiramente nacionaes.

Esta resurreição coincide com a decadência da civilisa-

ção greco-romana e, como observa Littré ^ serve de
transição para a civilisação moderna, preenche a lacuna
que separa apparentemente o' mundo romano das nacio-

nalidades do occidente. Com razão escreve outro positi-

vista, Marc Eégis : « Do século viii ao xii, emquanto a

civihsacão baixava na Europa christã, apesar do trabalho

do espirito ordenado por S. Bento, os Árabes fizeram

mais do que os monges pelo progresso das artes e das
sciencias, principalmente das sciencias positivas » l Os

í La Philosophie positive, revue, vol. xxiii, pag. 16G.
^ Ibidem, vol. sxii, pag. 257.

*
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Árabes, porém, não eram um povo creador; recebiam

todas as influencias estrangeiras e assimilavam-as con-

servando a sua individualidade semita; pelo hellenismo

elevaram-se á vida histórica, e pelo seu caracter cosmo-

polita e propagandista imitaram o primeiro renascimento

da Europa.

O dr. Theophilo Braga divide a historia dos Árabes

em três paragraphos:

l,*' O Árabe occidental, ou do Yemen;
2." O Árabe central, ou do Hedjâz

:

3." Os Árabes de Pétrea e do Xedjed.

O Yemen teve muito cedo uma civilisação rudimen-

tar, devida ás communicações commerciaes com o Egy-

pto, a Ethiopia, a Pérsia e a índia, e á exploração agri-

cola, principalmente do café; ao passo que o Hedjâz,

ainda n"um estado de beduinisrao ou de vida errante, só

veiu a preponderar depois da decadência d"aquella civi-

lisação.

Os primeiros habitantes do Yemen foram os Aditas,

da raça kuschita, os quaes pelo cruzamento com os Je-

ctanides, que se apoderaram do paiz, constituíram o fim-

do da primeira civilisação árabe, ou civilisação sabeana,

que durou dez séculos. «O culto sabeano, escreve Theo-

philo Braga, era astral, sendo primeiramente solar, o que

nos indica uma fasão com a raça que fez preponderar

em Bab^donia e na Ásia Menor o culto lunar ; era uma

religião sem Ídolos e sem sacerdócio, em parte estranha

á raça kuschita e análoga aos cultos accadicos. E esta

dilferença que faz com que o culto dos habitantes do

Yemen não degenerasse n'essa sensualidade dos cultos
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de Babylonia e de Nineve, provocando mais tarde a re-

acção islâmica como iim regresso á simplicidade primi-

tiva» (pag. 2Õ3). A invasão de novas tribus semitas deu

origem á civilisação himyarita, qne foi na verdade uma
continuação da sabeana, e que terminou pelo dominio

dos Abjrssinios e pelos assaltos dos Gregos e Persas.

A Arábia central, occupada pelas tribus ismaelicas

no estado de nomadismo e conservando as tradições se-

mitas ainda puras, foi o centro da actividade litteraria

que antecedeu o islamismo. A Caaba, onde se guardava

o betbylo sagrado, ou pedra negra meteórica, caindo em
poder dos Djorhom, emigrados do Yemen, originou a

primeira aggregação das tribus do Hedjâz. O culto da

Caaba representava o fetichismo dos semitas do Hedjâz

na sua simplicidad.e. Muitas tribus no seu contacto com

outros povos tinham adoptado cultos estrangeiros ; o sol,

a lua, as estrellas, o fogo e innumeros Ídolos eram ado-

rados ; o polytheismo cercara a Caaba de mais de tre-

zentas imagens de deuses.

A tribu dos Koreischitas apossou-se d "este templo,

creou um.a linguagem commum a que o Coran deu a

forma definitiva e exerceu uma profunda acção politica,

fundando uma oligarcbia e resistindo ás invasões milita-

res da Abyssinia. Mabomet completa esta revolução pela

sua propaganda religiosa. Theophilo Braga destroe a opi-

nião vulgar sobre a individualidade histórica do prophe-

ta. Mahomet era um espirito culto que soube aproveitar

a elaboração anterior causada pela influencia persa

;

«nascido no ultimo quartel do século vi (por 571), diz

Theophilo Braga, obedeceu a esta necessidade moral da
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meditação religiosa, e pela sua tendência epiléptica, ou

h3-stena-miiscular, deu aos seus conhecimentos theologi-

cos, recebidos na SjYVà, a forma allucinada de visões por

onde conseguiu impôr-se á multidão e forçar os espiritos

scepticos á adhesão da sua doutrina» (pag. 279). A. pre-

occupação religiosa e o seu temperamento epiléptico fa-

ziam-no tomar a serio a sua missão ; e dava-se como

analphabeto para augmentar o perstigio da sua propa-

ganda. Querendo fundar uma religião que substituísse o

Jehovismo e o Christianismo, procurou as fontes da tra-

dição oral e os livros populares como o Talmud, a Ge-

mara e os Evangelhos apocryphos ; a parte que não se

encontra nos livros judaicos ou christaos vem das dou-

trinas persas, como as huris. O Coran foi o producto de

longas meditações na solidão de Hira; tinha mais de

quarenta annos quando começou a revelar a sua rehgião,

primeiro a sua mulher e ás pessoas mais intimas e de-

pois ao publico. Xão podemos seguir Theophilo Braga na

exposição histórica da propaganda islamita que se fez

por meio das armas e que teve por consequência imme-

diata a unificação politica das tribus, tornando a Arábia

a maior potencia do mundo.

Depois da morte do propheta as tribus tendiam a

regressar ao familismo independente, mas foi mantida a

unidade pelos esforços dos seus successores, que esten-

deram o dominio da Arábia pelo Egypto, Pérsia, Syria,

Africa, e penínsulas Itálica e Hispânica. «Era, como diz

Theophilo Braga, a reahsação de um pensamento de uni-

ficação, proseguido além do natural, que deu em resul-

tado a formação de um enormíssimo Império, que pela

*
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sua própria grandeza se desmembrou a ponto da raça

árabe vir outra vez a confinar-se nos seus desertos de

Nedjed» (pag. 289). A unidade politica foi uma conse-

quência da unidade religiosa, mas a confusão dos pode-

res trouxe graves complicações aos successores de Ma-

liomet, que se apoiaram na força militar; o kalifado, pri-

meiro electivo (632-661), tornou-se, passados trinta an-

nos, hereditário, fixando-se na familia dos Ommiades

(661-7Õ0) durante oitenta e nove annos, á qual se se-

guiu a dos Abbassidas, desmembrando-se o império em

constantes revoltas militares. A dynastia dos Ommiades

abrange o periodo das conquistas, em que os Árabes ex-

pulsam os Gregos da Africa e vencem os Berberes \

Numidas e Mauritanos, estendendo o seu dominio até á

Hespanlia (711), onde se estabelecem, dividindo a penin-

^ Os Berberes tinham eutão uma civilisaçao muito florescente

no valle de Oiied-M3'a, como se vê por uma série de documentos pu-

blicados em Les Villes berberes de la vallée de V Oiteã-Mija, por

Tarry, inspector das finanças, trabalho communicado á Academia

das Inseripções e Bellas-lettras (Paris) pelo snr. F. Delaunay, na

sessão de 19 de maio do anno de 1882. Quando se deu a segunda

invasão árabe havia para cima de 1:000 poços arthesianos e 125 ci-

dades com enormes e sumptuosos palácios, galerias, jardins, fontes,

etc. Sedrata era a cidade mais antiga d'esta região. A esta civilisa-

•ção berbere succedeu ura estado próximo da barbárie, sem necessi-

dades e sem cultura intellectual ; os habitantes sustentam-se quoti-

dianamente de tâmaras. Tari-y visitou as cidades Mzab, o oásis de

Metlili e o valle de Oued-]\lya; durante dous mezes explorou os arre-

dores d'Ouargla e de Ngoussa, encontrou nas suas excavações EI-

Trane, Sedrata e mais duas cidades e innumeros poços entulhados

;

dos antigos apenas existem duzentos.
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sula pelos seus regimentos. A época do esplendor litte-

rario e artístico pertence á dynastia dos Abbassidas, mas
já a dissolução minava intimamente o império. Os mu-
sulmanos receberam a cultura da Grécia, não directa-
mente, mas pela SjTia ; conheceram as obras gregas por
traducções de traducções ; aprenderam as mathematicas
e a astronomia, desenvolveram-nas e contribuíram para
a fundação da trigonometria ; é tal o amor pela instru-
cção que Alraaram chega a oíferecer ao imperador de
Constantinopla cem quintaes de ouro e uma paz perpetua
em troca de um philosopho \ Fundam-^íe escholas e ob-
servatórios astronómicos, faz-se a medição da terra, de-
termina-se a oblíquidade da elliptica e a precessão dos
equinoxios, descobre-se a desegualdade do movimento lu-

nar, estuda-se a meteorologia, a chimica, a botânica, tra-

duz-se Hypocrates e Galeno, fazem-se descobertas im-
portantes em anatomia e em cirurgia, etc.

A Arábia Pétrea, que fora povoada pelos Amelecitas,
Madianitas e Idumeos, constituirá um dos primeiros fo-

cos da civilisação árabe, e depois das expedições de Ale-
xandre era conhecida por Xabatêa. O commercio das ca-
ravanas do deserto passou para Pétrea, por causa da
ruína de Tyro, e contribuiu efficazmente para o desen-
volvimento dos Nabateos, que vieram a ser o principal

estímulo do islamismo e aos quaes «Ptenan attribue to-

dos os conhecimentos das noções fabulosas da sciencia
e philosophía hellenica entre os árabes* (pag. 311).

^ La rjiilusopliie iMsitive, revue, vol. xxii, pag. 2õ7.
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«O esplendor dos Abbassidas, diz Theopliilo Braga,

era todo de apparato e de coitara scientifica, assistindo

em Bagdad impassiveis á desmembração do seu império,

dm'ante quatro séculos» (pag. 302). O Magreb, a Hes-

panlia, o Egypto, a Mauritânia, Argel, Tunis, Tripoli, etc,

foram successivamente proclamando-se independentes, e

n'esta desmembração formaram-se seis soberanias, sendo

expulsos os Árabes de uma grande parte do seu antigo

império. A raça regressou ao beduinismo primitivo no

planalto central ou Nedjed, não tendo até hoje voltado

de novo á vida histórica, apesar do movimento religioso

do Wabbismo, que ficou improfícuo.

O dr. Theophilo Braga crê que os Árabes se recon-

stituirão ainda e)n uma nova e poderosa nacionalidade

quando se interessarem pelo desenvolvimento scientifico

moderno; parece-nos que só muito tarde e difficilmente

poderão acompanhar os povos europeus na via dos pro-

gressos positivos. Segundo Comte, os Árabes, como tam-

bém os Judeus, passaram prematuramente de um feti-

chismo ou polythoismo rudimentar para um monotheis-

mo abortado; e a tentativa de Mahomet foi bem pouco

racional, porque o povo não estava preparado, nem espi-

ritual, nem temporalmente ^.

É esta a rasão do regresso ao nomadismo. Littré ex-

plica-o de um modo idêntico ; escreve elle : « Diz-se e

com rasão que cada um de nós herda um estado psy-

chico que se recebe inteiramente feito e que tem uma

Cours de Philosophie positive, vol. v, pag. 130 e 320.
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acção essencial sobre as nossas ideias e as nossas acções.

Isto não é menos verdadeiro com relação aos povos. Ora

o passado dos Árabes tinha pouca consistência e exten-

são se se compara com o dos Occidentaes, prolongado

aos Romanos e aos Gregos. Eis o mj^sterio da paralysa-

ção de uns e do progresso dos outros » ^. Estas conside-

rações do fundador do positivismo e do seu eminente

continuador, bem como um grande numero de factos

contemporâneos e históricos, fazem-nos hesitar sobre a

possibilidade de trazer as raças inferiores, ou que se

conservam n'um estado de paralisação secular, ao gráo

de civilisação a que chegaram por uma progressão con-

tínua os povos occidentaes. E póde-se mesmo notar que

ao contacto com os semitas é que os povos indo-europeus

devem em parte o seu atrazo de alguns séculos, muito

embora fossem elles também os impulsores da primeira

renascença na Edade-média. O dr. Theophilo Braga é

também d'esta opinião, como se vê pelo seguinte período

com que fecha este volume: «A divisa dos Três Impos-

tores, com que a Edade-média caracterisava os institui-

dores semitas Moysés, Jesus e Mahomet, pertence a esta

corrente de emancipação intellectual, afogada em sangue

pelos Dominicanos, combatida pelo ensino dos Jesuítas,

mas triumphante na Renascença pelas grandes desco-

bertas da Astronomia e da Physica, pela renovação phi-

losophica do século xvii, pela descoberta da Chimíca, da

Biologia e da Sociologia nos séculos xviii e xix. A raça

i

1 La Philosophie positicc, revue, xxiu, pag. 170.
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árica deveu o seu atrazo ao contacto dos semitas, que

lhe inocularam os cultos orgiasticos, e pelos seus ramos

mais vigorosos, como a Grécia, conseguiu comprehender

que a verdade é só uma— a Sciencia. Esta comprelien-

são tornou a raça árica progressiva por excellencia, e por

ella se elevou á hegemonia perpetua da humanidade »

(pag. 313).

Concluindo esta noticia da parte publicada da Histo-

ria universal, onde o auctor prova a sua incontestável

superioridade intellectual, fazemos votos para que com-

plete este monumento com as Civilisações áricas e

i)ido-curopêas ^.

1 Eis o eleuco da parte inédita, resumida em três volumes :

CIVILISAÇÕES ÁRICAS E INDO-EUROPÊAS

a) ÁRIO-IRAXICAS

III, As Civilisaçòes x)rogressivas, pelo estimulo das ideias mo-

raes : Unidade primordial dos Árias — índia — Pérsia —
Média.

b) HELLENO-ITALIOAS

IV. As Civilisações baseadas sobre as noções scientificas : Gré-

cia — Roma — Raças do Occidente. (Em preparação).

C) ROMANO-GERMANICAS

V. A Civilisação Occidental, baseada sobre o desenvolvimento

do individualismo : Mesologia da Europa — A transição

da Edade-média — Fim da éra revolucionaria. (Em prepa-

ração).
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3. Sciencia das Religiões

(Orií^ens poéticas do Christianismo e Lendas christãs.)

Xo momento actual vemos as instituições decaden-

tes e desde muito condemnadas a desapparecer pela evo-

lução histórica, tentarem manter o seu velho predominio

e readquirir as perdidas forças, afim de continuarem a

especular com as multidões em proveito das djaiastias

reinantes e das classes privilegiadas. O estado do desen-

volvimento intellectual das sociedades reflecte-se sempre

nas suas instituições, como o estado mental de um indi-

viduo tem influencia directa em todos os seus actos; até

hoje têm sido as religiões a base ou o esteio intellectual

de todos os systemas governativos, porque os cérebros

atrazados das sociedades pretéritas se satisfaziam com

as concepções theologicas e absurdas do universo, a cu-

jas explicações conformavam todo o seu viver particular

e collectivo. E por isso que ainda vemos hoje as insti-

tuições politicas, desacreditadas e vacillantes, sentindo

fugir-lhes o terreno debaixo dos pés, procurarem apoio

nas instituições religiosas, as quaes durante muito tempo^

disputaram o dominio temporal que estas, pelo abuso-

do poder espiritual, a pouco e pouco haviam conquista-

do. Mas as instituições religiosas estão egualmente n*uma

phase adiantada da sua dissolução, e cedem todos os-

dias o campo aos progressos constantes das sciencias e-

da philosophia; no emtanto, a ignorância das massas-

populares promette ainda conservar de pé por algum
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tempo o dogmatismo esterilisador da religião ctiristã, e

o clero de mãos dadas com as classes dominantes e com
as famílias dj-uasticas trabalha para manter e prolongar

por largos annos, indefinidamente, a sua tutela sobre as

consciências.

N'este estado de cousas, cremos, que o mellior com-

bate que se pode travar contra os inimigos do progresso,

é esclarecer os espirites, levando á intelligencia popular

o conhecimento das leis naturaes e as noções positivas

das sciencias. Como é o Christianismo a base intellectual

cm que assentam as sociedades hoje decadentes, tudo

quanto explique scientificamente esta doutrina religiosa

e as causas do seu apparecimento no seio da sociedade,

deve ter um logar especial entre todos os materiaes des-

tinados a cultivar o espirito ignorante e fanático das

massas populares. Está n"este cííso o livro de Theophilo

Braga— Origens poéticas do Cliristianismo, em que o

auctor com erudição e clareza exp(3e em quatro capítu-

los os principaes elementos que entraram na constituição

d"esta doutrina : o fim salutar e positivo da obra acha-se

consignado nas seguintes palavras : «O poder espiritual

do Christianismo está quebrado, e o poder espiritual da

Sciencia ainda não está reconhecido nos costumes; as

leis civis ainda se subordinam a sacramentos, os actos

políticos ainda invocam destinos providenciaes. Contribuir

para que passe um tal estado moral deve ser nm dos

trabalhos mais sérios de todo o homem que pensa, e essa

anarchia só se poderá extinguir auxihando a dissolução

do poder que tende a ser eliminado pela própria evolu-

ção da sociedade, fazendo com que mais cedo se reco-
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nheça esse outro podfr que nos vera não de uma tradi-

ção morta, e transmittida já sem sentido, mas da activi-

dade da vida intellectual no seu esforço de conhecer o
condicionalismo do meio cósmico e de determinar-se con-
scientemente » (pag. 4). Deve ser esta a tendência de
todos os trabalhos modernos, procurando unificar as opi-

niões e as ideias na disciplina mental da Philosophia
positiva, isto é, concorrer para a completa integração da
humanidade.

No capitulo I das Origens poéticas do Christianis-
mo, sob o titulo de Persistência dos cultos fetichistas
no Christianismo, apresenta-nos Theophilo Braga o
fundo sensualista d'esta religião, baseada nos mythos or-

giasticos do chtonismo e dos cultos phallicos, d"onde ti-

rou a Virgem-Mãe e o sacrifício do homem, restos svm-
bolicos do fetichismo primitivo. A estes elementos my-
thicos aggregaram-se outros muitos, derivados na parte
cultual da seita dos nazarenos, dos essenios, therapeutas,

gjmnosophistas, etc. ; e na parte moral da philosophia

pjthagorica e neo-alexandrina. Assim o christianismo
saiu do confuso syncretismo de todas as religiões e phi-
losophias da antiguidade, devido á approximação forçada
das civilisações egypcia, judaica, indiana, helíenica, etc,

pelas successivas conquistas dos Romanos.
Tendo consagrado o capitulo i aos vestigios fetichis-

tas, o distincto professor estuda no capitulo ii os Yesti-

gios polytheistas do imjtho orgiastico christão, mostran-
do as relações do christianismo com a lucta entre o bem
e o mal ou entre a luz e as trevas, com o culto do fogo
e com o mytho solar de Mythra, o deus que morre na
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flOr da edade e resuscita como o Christo. Seria impossí-

vel em breves linhas fazermos um resumo, por mais

conciso que fosse, de todas as approximações e de todos

os parallelos que o dr. Tlieophilo Braga estabelece entre

o christianismo e as religiões que o precederam; basta

dizer que na personalidade de Jesus «existem syncreti-

sados bastantes elementos mj-thicos dos cultos solares

syro-phenicios, phrygio-hellenicos, medo -persas, e nas

formas cultuaes conservaram-se bastantes residuos de

mytlios áricos das raças indo-earopêas» (pag. 85).

O capitulo III trata da Assimilação do jjolytheisma

úrico e indo-europeu ás formas cuHuaes do Chrisiia-

nismo ; n'elle o auctor occupa-se dos elementos áricos,

de que se serviu a religião christã para se espalhar no

occidente, começando pela formação do mytho de Chris-

tna ou Krischna, anterior ao periodo árico, e nascido no

seio das populações kuschitas ou negras que posterior-

mente formaram a casta dos Sadras na índia. O mytha

do Christna desenvolveu-se depois da dominação dos

Árias em opposição a Indra, que decaía, e mais tarde

entrou na elaboração poética, apparecendo nos Vedas

com um caracter mythico e no Mahabharata cora um
caracter heróico, havendo entre um e outro um larga

periodo de silencio que marca a decadência do mytho

nas lendas populares. Christna recebeu o caracter divino

quando o triumpho do buddhismo obrigou os brahmanes

a transigirem com a doutrina vedanta. Foi então que

começou a ser adorado como deus. N^este capitulo Theo-

philo Braga mostra as relações profundas d'este mytho

com o Christo, e destroe as falsas supposições de alguns-
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catholicos que chegaram a inventar o apostolado de S.

Thomé na índia para poderem explicar as analogias furi-

damentaes entre o Christianismo e o desenvolvimento

poético do mytlio de Christna, não querendo reconhecer

a prioridade d"este e a dependência d'aquelle, como o re-

velam os symbolos christãos dos primeiros tempos da

nossa éra. Diz o iiiustre professor: «A ideia de um me-

diador, que se sacrifica pela humanidade, é de origem

medo-persa, como o provou Bunseu; a ideia da encarna-

ção da divindade pertence propriamente ao systema theo-

logico indiano do culto de Agni e dos avatars. Estes

dous svstemas actuaram em diversas épocas na consti-

tuição religiosa do Christianismo : os dogmas e symbolos

da Natividade, como observou Burnouf, prevaleceram

até ao quarto século, e coincidem com a disciplina ar-

cam) em que as ceremonias eram occultas e as explica-

ções doutrinarias se faziam por symbolos allegoricos e

por gráos de iniciação. É por isso que esta corrente in-

diana do Christianismo é a que se acha mais claramente

nos symbolos christãos das Catacumbas, e a que ainda

persiste sem sentido na parte ritualistica da Egreja, e

também a ultima que foi descoberta pela erudição his-

tórica» (pag. 249).

O capitulo IV e ultimo tem por titulo Costumes po-

pidctfes do culto solar, que explicam os ritos christãos.

Como o titulo indica, o auctor accumula aqui as tradi-

ções em que se acham vestígios do culto do sol no nos-

so paiz e que servem para explicar a transformação dos

velhos mythos nos ritos do Christianismo, como a lucta

do Sol contra as Trevas, a do Terão contra o Inverno,
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etc, que têm relaçOes directas com os costumes da ser-

ração da velha, da caçada furiosa, das festas do Maio,

do enterro do bacalháo, do enforcamento do Judas, do

Entrudo, e com as tradições das Ilhas encantadas, da

vinda de D. Sebastião, etc. «As esperanças messiânicas

do Reino de Deiis e do Millemo, diz Theophilo Braga,

derivadas do mytho da resurreição do joven-deus que re-

vive depois da morte prematura, voltaram á sua origem

nos costumes populares em Inglaterra com el-rei Arthur,

na Allemanha com Barba Kôxa, em França com Carlos

Magno e em Portugal com D. Sebastião, com mais ou

menos vivacidade, segundo a intensidade das crenças

christcãs» (pag. 294).

As Origens poéticas do Christianismo é um traba-

lho sociológico, onde Theophilo Braga applica ás ideias

christãs o processo rigoroso da Sciencia das Keligiões,

guiado pela orientação superior da Philosophia positiva ^.

1 Escrevia Alexandre da Conceição, na Carteira de um Posi-

tivista : « A sciencia das religiões é para a historia moral da huma-

nidade o que a paleontologia é para a historia physica da terra : o

estudo e o confronto imparcial e severo dos documentos fossilisados

na linguagem, nas lendas, nos costumes e nos preconceitos, ou pe-

trificados nas antigas chronicas e nas velhas epopêas e pelos quaes

se caracterisa e classifica a formação religiosa em que se produzi-

ram, como se caracterisam e classificam as diversas camadas cosmo-

logicas pelos vestígios da fauna e da flora que n'essas camadas se

encontram. — O sentimento religioso parece estar mesmo sujeito na

sua evolução histórica a uma lei de progressão, que tem por primei-

ro termo o fetichismo e por derradeiro o monotheismo, antes da sua

dissolução final no regimen da positividade ou das convicções seien-

26
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As Lendas christus, publicadas doze annos depois

(em 1892), obedecem ao mesmo pensamento; este novo

livro é uma analj^se dos themas fundamentaes da poesia

do Christianismo, themas que entraram na constituição

dos dogmas e foram utilisados nas obras litterarias e ar-

tísticas da civilisação moderna. «As Lendas cJuistãs, diz

o auctor, são, por assim dizer, uma historia do Christia-

nismo popular em antagonismo com o Catholicismo ou

tificas. Essa lei formulada pelo sjstematisador da philosophia posi-

tiva, Augusto Comte, apesar do alto valor das provas que a recom-

mendam, é no emtanto impugnada por alguns pensadores modernos-

cora argumentos ainda não cabalmente respondidos.

«Sejam, porém, quaes forem as conclusões definitivas a que a

sciencia chegue a respeito do sentimento religioso, o que parece ave-

riguado desde já é que o christianismo, o mais importante systema

religioso da humanidade, não pelo numero dos seus adeptos, mas

pelo papel preponderante que os povos que o seguem representam

na civilisação do mundo, nada contém, como diz Baur, o erudito co-

ripheu da eschola de Tubingue, que, sob uma ou outra forma, não

fosse já anteriormente affirraado, quer como producto da actividade

da rasão, quer como necessidade do sentimento, quer como exigên-

cia da consciência moral.

« É esta these fundamental, hoje aeceite como um principio de-

finitivamente assente, apesar das suas origens hegelianas, em scien-

cia das religiões, que o snr. Theophilo Braga desenvolve com larga

proficiência no seu novo livro Origens poéticas do Christianismo. . -

« O livro — pela suprema independência da sua critica, pela

multiplicidade e elevação dos seus pontos de vista e pela flagrante

verdade da maioria das suas conclusões, estava destinado a uma ex-

tensa e salutar propaganda, se o excesso da terminologia technica o

a despreoccupação da forma o não tornassem pouco ac( essivel ao

publico que mais carecia de o entender e meditar».
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a religião sacerdotal». Consistem nas ficções e vestígios

tradicionaes conservados na imaginação dos povos que

se subníetteram á religião christã e provenientes de re-

ligiões anteriores poh^theistas e fetichistas, as quaes não

foram admittidas pela severidade canónica do Catholi-

cismo.

N'este interessante volume, depois de descrever a

formação das lendas, estuda um grande numero d'ellas,

agrupando-as segundo a sua origem, as Lendas da San-

ta Familia, que abrangem as de José, de Santa Anna,

de Santa Isabel e S. João Baptista, e ainda a de D.

João, tão explorada na litteratura ; as Lendas da Virgem-

Mãe, incluindo as da Natividade e da Mater Dolorosa

;

as Lendas da Paixão, que se referem á Descida ao In-

ferno, ao fim do mundo e Juizo final e á Dansa da Mor-

te; as Lendas do Pritnado da Egreja, isto é, do Preste

João, do Judeu Errante, de Santo Graal, de S. Thiago

e do tributo das Donzellas e de Martha, Magdalena e

Lazaro; por ultimo as Lendas da Controvérsia theologi-

ca, que são as de Yirgilio e do Doutor Fausto.

A Egreja nascente começou por fazer a apotheose da

ignorância, e por firmar-se n'essa mesma ignorância para

luctar contra a cultura hellenica, que ameaçava dissol-

ver a nova religião em escola philosophica, e contra o

espirito pratico da civilisação romana, que tendia a dar

aos proseljtos o caracter de facção politica. O Christia-

nismo de facto teve origem no meio da plebe, entre pes-

cadores, homens rudes do campo, libertos e mulheres pu-

blicas, nasceu de vili plebecida como dizia com orgu-

lho S. Jeronj-mo, foi gerado na mais baixa ralé. Ter-
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tuliano pregava: «E a ti que eu fallo, alma simples,

ingénua, ignorante, que nenhuma outra cousa mais apren-

deste do que o que se sabe nas ruas e nas tavernas».

O proselytismo effectuava-se pela fé em opposição á

rasão. Credo, quia absurdum! exclamava Santo Agos-

tinho.

«Para onde quer que nos voltemos, escreve Theophi-

lo Braga, abundam os documentos d"esta apotheose da

ignorância sobre que a Egreja se implantou como insti-

tuição. Bem accentuado este caracter, que a Egreja teve

de abandonar por causa do conflicto da civiHsação que a

supplantaria, são importantes as deducções que d"ahi se

tiram, não só para explicar a actividade intensa e o au-

dacioso syncretismo com que essas imaginações rudes

accumularam lendas de todas as proveniências, como

também a própria Egreja durante a Edade-média rene-

gou a cultura greco-romana, afastando a intelligencia

d"esses mananciaes da CiviHsação occidentaU (pag. 12),

Mas com o decorrer dos tempos a Egreja reconheceu

a necessidade, para não succumbir, de se afastar da pri-

mitiva ignorância e tornou-se cada vez mais sophistica e

mais intolerante até que obteve de Constantino a pro-

tecção official, passando a ser religião de estado. Por esta

transição da ignorância para a theologia, muitos objectos

de adoração, muitos symbolos, ficaram no dominio popu-

lar, sendo condemnados pela Egreja. Aconteceu isto no

IV século, quando a Egreja de perseguida se converteu

:í sombra do poder imperial em perseguidora dos restos

do polj^theismo.

Emilio Burnouf confirma esta transição radical que
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se deu no iv século, com a substituição dos sjmbolos e

emblemas da Xatividade pelos da Paixão, e Theophilo

Braga explica o facto pela difliculdade de introduzir

n'aquelles uma interpretação allegorica e de os separar

dos elementos chtonianos e materiaes, pertencentes ás

tradições mais antigas da Egreja. Ora, como diz o au-

ctor das Lendas christãs, «o mytho de um mediador

que se sacrifica, como Agni e Mithni, prestava-se á

theoria da penitencia, da regeneração moral e da redem-

pção da humanidade. Para uma religião que começava,

rasgando as paginas mais brilhantes do progresso hu-

mano, convinha-lhe partir da crença da decadência do

homem, e da sua missão redemptora da graça primor-

dial perdida» (pag. 16).

Foi o espirito popular que fecundou a Egreja primi-

tiva, brotando todas as lendas do seio das communida-

des christãs; essa Evangelisação espontânea, rejeitada

pela Egreja depois da sua organisação theologica, uni-

versalisou-se pela inspiração poética, e mais tarde quan-

do a theologia soffreu os embates do hvre exame, renas-

ceu como uma reacção ou como uma regeneração pela

popularidade das ordens mendicantes.

Assim na parte cultual do Christianismo encontra-se

uma dupla corrente de ideahsação e de crença: até ao

IV século prepondera exclusivamente o culto da Nativi-

dade, originário dos mythos do Fogo, d'onde provém a

Cruz sem crucificado, a Estrella dos Magos, a Arvore do

Natal, e o Bastão de S. José, «fragmentos de um sys-

tema religioso que se decompõe na imaginação popular »

e ao qual se incorporam «as lendas das Deusas-Mães.
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dos cultos clitonianos, que vieram mais tarde na Egreja

a ter um desenvolvimento independente no culto da Vir-

gem»; depois do IV século tem a precedência «o culto e

sjmbolisação ritualistica e iconographica da Paixão » de-

rivado do mytho solar do joven-deus morto prematura-

mente, a qual se desenvolve em lendas pela iinitação e

pela parodia ou imitarão jjrotrsca. Este critério serve

para classificar e coordenar todas as lendas do Christia-

nismo, que passou por três phases Merologicas, a cultual,

dos ritos ou S3'stema litúrgico, a mystica, dos Symbolos,

Imagens e Emblemas, e a theologica, da interpretação

racional dos m^thos pela classe sacerdotal. Cada uma
doestas phases é acompanhada de uma nova formação

de Lendas.

Os limites que temos de dar a este volume não nos

permittem consagrar ás Lendas christãs um desenvol-

vido estudo.

As Lendas da Santa Familia brotaram dos colle-

gios ou associações obreiras de Roma, e trouxeram na-

turalmente a imagem do meio, como se vê no nasci-

mento e na infância de Jesus. O culto das Virgens-

Mães e o destino funerário das Columbaria transforma-

ram-se e entraram no Christianismo em formação. No cul-

to da Virgem-Mãe, como o demonstra Theophilo Braga,

ha vestigios polytheistas ; os ritos da prostituição sagra-

da reflectem-se nos banquetes dos ágapes, nos costumes

das agapetas, nos emblemas da pomha phallica (Espirito

Santo), na pedra de Pedro (fundamento da Egreja), e

nas lendas de xinna e de S. João Baptista ; os ritos fu-

nerários produzem as lendas de S. José, evidentemente
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ligadas ao Culto da morte. O eminente escriptor apresen-

ta e analysa siiccessivamente as relações entre as lendas

de S. José e o Culto da morte, entre as lendas de Santa

Anna e os Cultos eneanos ou hetairistas, entre as lendas

•de Santa Isabel e S. João Baptista e os mesmos Cul-

tos e também entre a lenda de D. João e esses Cultos

orgiasticos.

Passando ás Lendas da Virgem-Mãe considera a in-

fluencia das seitas gnósticas provada pelos elementos das

religiões chtonianas e orgiasticas, e differença as varias

camadas históricas que n'ellas se syncretisaram. «Na

evolução religiosa nada se perde; diz Theophilo Braga

(pag. 106), tudo se transmitte pela tradição, nioditicando-

se segundo os estados sociaes e o gráo de consciência

individual». Os elementos constitutivos d'esse syncretis-

mo são desfiados em diversos grupos, conforme se refe-

rem á Dea-Mereirix, á Deusa-Mãe {lendas da Nativi-

dade), á Mater dolorosa e a Nossa Senhora. iSr'este ca-

pitulo reproduz o auctor o admirável Stabat Mater da

Natividade e o assombroso Stabat Mater do Calvário,

um e outro hymno de Jacòpone da Todi, e outro Stalxd

não menos bello, em italiano, que se attribue ao terrível

papa Bonifácio viii.

As Lendas da Paixão, objecto de um capitulo, são

estudadas nas suas relações com o culto solar e separa-

das em lendas da descida ao Inferno, thema predilecto

das Epopêas antigas, em lendas do fim do mundo e Jai-

%o final, e emfim na lenda da dansa da Morte, ou Pro-

cissão dos Defuntos, como subsiste na crença popular

portugueza. Como no capitulo anterior reproduziu os su-
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blimes Siahat, 11'este reproduz, além de alguns trechos

de hymnos medievaes, a estupenda Sequencia Dies ira',

e como contraste um Dies vitcc, ou cântico dos justos,

vasado nos mesmos moldes.

As Lendas do Primado da Egreja é o titulo de outro

capitulo. Como as differentes Egrejas disputavam entre

si primazias, antes do reconhecimento da precedência da

Egreja de Roma, procuravam attribuir-se origens apostó-

licas, indo buscar a rasão dos seus privilégios e da sua

independência a um determinado apostolo ou discípulo

de Jesus. «Começou o trabalho de vulgarisação de uma
lenda poética— sobre a viagem maravilhosa de um apos-

tolo, como S. Thiago em relação á Egreja de Hespanha

— escreve Theophilo Braga — José ab Arimathea, em
relação á Egreja de Inglaterra, Martha e Lazaro, em re-

lação á Egreja franceza. Todas estas lendas se enxerta-

ram sobre elementos tradicionaes populares do primitivo

polytheismo indo-europeu, e algumas d'ellas, pelo seu

desenvolvimento poético tomaram-se cj-clos de elabora-

ção litteraria» (pag. 205). As origens da Unda do Pres-

te João encontram-se na auctoridade de um apostolo rei-

vindicada pela Egreja do Oriente, que disputava para si

o primado ^.

1 No seu livro Os descobrimentos dos PortugueKes e os de

Colo7nbo, serviu-se Pinheiro Chagas dos resultados críticos sobre a

lenda do Preste João, e confessa- o dignamente: «Este livro do snr.

Theophilo Braga é na verdade excellente e foi-ine de um grande au-

xilio n'este estudo acerca das viagens da lenda do Preste João. A
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Theophilo Braga estuda desenvolvidamente esta len-

da, que tanta influencia teve nos descobrimentos e nave-

gações dos Portuguezes ; e a seguir a lenda do Judeu

Errante, que traduz «a impressão das aventurosas pe-

regrinações por promessas de penitencia» (pag. 232) e

que se relaciona com a lenda germânica do Caçador

eterno; a lenda do Santo Graal e da Tarola-Redonda

da Egreja bretã; as lendas de S. Thiago e do Tributo

das Donxellas da Egreja de Hespanba; e as lendas de

Martha, Magdalena e Laxaro que na Egreja franceza

meridional substituíam «a auctoridade da propaganda

apostólica necessária para lhe dar as isenções da proto-

catliedrica» (pag. 281).

Emfim o ultimo capitulo é consagrado ás Le?idas da

Controvérsia theologica entre Petrinistas e Paulinistas,

dous elementos poderosos e contrários que entraram em

lucta na constituição theologica do Christianismo, cor-

respondendo ao génio particular das raças semita e ári-

ca. A concepção da Oraça, da salvação pelo amor, deu

origem ás lendas de Virgiliq; e o conflicto entre o es-

não ser o livro de Marco Polo e os artigos do illustre siaologo Pan-

thier, que consultámos directamente, as fontes que citamos são as

que o snr. Theophilo Braga aproveitara e indicara. Folgamos de

prestar esta homenagem ao nosso illustre confrade, porque, apesar

de estarmos muito era desaccordo com alguns dos pontos de vista

d'este seu novo livro, não deixamos de reconhecer que é mais uma

prova do muito talento e da muita erudição do seu auctor s. {Os

descobrimentos, pag. 129, nota 69).



400 TIIEOPinLO BRAGA E A SUA OBRA

pirito estreito da letra e a larga interpretação da

doutrina provocou a Formação da lenda do Faus-

to, que era na Edade-média um feiticeiro e que fora

forçosamente n"uma época mais primitiva um de-

miurgo.

Tlieophilo Braga, estudando as Lendas clirintãs,

acompanha os themas tradicionaes na sua evolução poé-

tica ou artística através da Civilisação christã, e mostra

como foram renovados na sjmpathia social. «Foi por via

<i'essas tradições, assimiladas ao culto ou interpretadas

pelos dogmas, diz o eminente professor, que o Christia-

nismo trouxe á sua disciplina aífectiva essas grandes ra-

ças polvtlieicas » (pag. 397).

As Lendas christãs, como as Origens 2)oeticas do

Christianisino, são excerptos de um trabalho sobre a

Historia da Poesia do Cliristianismo, que deverá ser

como uma introducção á Givilisação moderna da Eu-

ropa no vasto quadro da Historia universal.

4. As festas do Centenário de Camões

*

I
Duas vezes, no decurso da nossa existência, temos

visto percorrer todo o paiz, desde a capital ás povoações

mais sertanejas, um estremecimento de vida como pre-

nuncio de que o povo portuguez ia afinal levantar-se

do seu profundo lethargo. Por duas vezes nos pareceu

que a nação acordava do seu desolador indifferentismo.

Foi a primeira, em 1880, quando se celebrou o tricente-

1

í



ACTIVIDADE PHILOSOPHICA 401

nario de Camões ; o nome do immortal cantor dos Lu-
síadas teve o condão de erguer por alguns instantes o

sentimento da nossa nacionalidade; o coração de todos

os portuguezes bateu unisono de enthusiasmo ao recor-

dar a data da morte d"aquelle poeta que eternisou as

nossas passadas glorias. O dia 10 de junho de 1880 foi

um verdadeiro dia de delirio. Mas em breve passou esse

esplendido alento da vida nacional.

Dez annos depois, em 1890, quando o inglez nos

aífrontou com o seu brutal Ultimatum, assistimos pela

segunda vez ao bello espectáculo de um povo, cioso das

suas tradições e dos seus brios nacionaes, lançar um
brado enérgico de protesto a favor da sua indepen-

dência ameaçada e da slia dignidade oífendida. E n'es-

se momento de sublime indignação, a forma mais sjm-

pathica que revestiu o protesto nacional, foi a faixa

de crepe com que envolveram o monumento do grande

épico.

E porque? Porque Camões é na verdade o symbolo

querido da nossa nacionalidade.

Um livro sobre Camões sempre desperta interesse,

porque o poeta e as suas obras nunca se acham suffi-

cientemente estudadas, em consequência da intima liga-

ção que têm com o sentiniento nacional.

Theophilo Braga, um dos mais infatigáveis obreiros

da nossa reviviscencia intellectual e politica, revela uma .

particular predilecção pelo immortal auctor dos Lusía-

das. Foi elle o principal fautor da celebração do tricen-

tenário, semeando a ideia durante alguns annos e pre-

parando a sua immediata realisação por meio de oito
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conferencias e de innumeros artigos em publicações pe-

riódicas ^

Anteriormente já dera a publico, além de um capi-

^ Depois do êxito incomparável do Centenário de Camões, que

fixa uma época nacional, a Sociedade de Geographia, ou o seu se-

cretario perpetuo Luciano Cordeiro, chamou para si essa iniciativa

pelo facto de ter prestado as suas salas ás reuniões prévias e con-

vocado os jornalistas, que se constituíram em commissão, em 3 de

abril de 1880.

Escreveu porém o dr. Horácio Ferrari, no Alemqiierense (anno

II, n.° 57, de 1889) mostrando como a Associação académica de Lis-

boa, em 1878 recebera uma proposta para a celebração do Cente-

nário :

« Depois d'isto (os artigos sobre a hegemonia de Portugal, no

Jornal do Commercio, de abril de 1878), guiados por um artigo do

nosso eminente mestre e amigo Theophilo Braga, no Positivismo,

coherentemente com a ideia que fazíamos da influencia hegemónica,

propuzemos na Associação académica de Lisboa, que fosse cele-

brado o Centenário de Camões por os estudantes de todas as Escho-

las do paiz, e que tomasse aquella Associação a iniciativa d'esse

grande movimento de regeneração nacional. Foi isto muito antes de

se fallar na Associação dos Jornalistas, em tal celebração, e quando

ainda ninguém entre nós pensava em commemorar a eloquente data

de 1580. Theophilo Braga referia no_ Positivismo os trabalhos que-

na Allemanha se preparavam para recordar o tricentenário de Ca-

mões, e lastimava que em Portugal ninguém pensasse ainda em ce-

lebrar esse facto de tão transcendente significação. D'elle, pois, par-

tiu a iniciativa, e da classe académica de Lisboa, o primeiro movi-

mento, tão unanimemente secundado por toda a nação».

Eis outros testemunhos dos jornaes d'esses próximos dias : |

« Consta-nos também que alguns membros do Centro republica-

no federal projectam offerecer um banquete ao seu benemérito corre-
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tulo sobre o poeta no primeiro volume da Historia do

Theatro portuguex (em 1870), os dous tomos da Histo-

ria de Camões (1873-75) e a edição critica das Obras

ligionario Theopliilo Braga, pela iniciativa e poderosa influencia

que exerceu na grande festa nacional». (JL Vangicarda, n.<' 6; 13

de junho de 1880).

. «Un des plus illustres membres du groupe républicain federal

le savaut professeur Theophilo Braga, est celui qu'a eu la premiòre

idée, idée qu'il a tout de suite mise en activitó avec soa energie iii-

fatigable. A cette petite eellule, c'est juxtaposé la presse, à celle-ci

toutes les classes, Thotel de ville en tête. Donc, dire que le roi a

concouru pour cela, c'est tomber dans une erreur avillisante pour

un peuple qui veut se relevei >. (Hugo Leal, A Vanguarda, n.° 6).

— «Lá fora trabalha-se em parte por influencia sua para que

appareçam homenagens estranhas nas festas do Centenário de Ca-

mões.

« Theophilo Braga não tem descansado um momento na sua pro-

paganda para o esplendor devido na commemoração da morte do

grande épico. —
«Isto escrevemos nós ha seis mezes; os factos realisam as nos-

sas previsões. Ao snr. Theophilo Braga se deve uma parte importan-

tíssima nas festas do Centenário. Honra ao distincto professor e acti-

vo propagandista». {Diário de Portugal, n." 770; 12 de junho de

1880).
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completas de Luix, de Camões, publicada pela Actuali-

dade (1873-74). Em 1880, para celebrar o anno do tri-

centenário, publicou Theophilo Braga a Bibliograpliia

Camoneana e inuumeros estudos e artigos, entre os

« Começa a levantar-se na imprensa debate que promette ser vi-

goroso entre o jornalismo do governo e a imprensa lisbonense, a cu-

ja iniciativa se deve a festa do Centenário. Por hoje só protestamos

contra a escandalosa falsidade de se pretender attribuir a iniciativa

d'esta commemoração ao jornalismo progressista. A iniciativa do

Centenário de Gamões partiu do sábio professor do Curso superior

de lettras e illustre chefe do partido republicano em Portugal, o snr.

dr. Theophilo Braga, que pelo seu talento e erudição é o primeiro ci-

dadão portuguez». {Comrnercio de Portugal, n." 294, de 19 de ju-

nho de 1880).

«Enfio, le Centcnaire de Camões a marque une étape de plus

dans la grande voie du progrès.

« Honueur à Tinitiateur de cette grande fôte ! Honneur à ceux

qui s'y sont associes de pleiu cceur!

«Le nom de Theophilo Braga, professeur du Cours supcrieur de

lettres, et celui de la presse de Lisbonne resteront greffés à jamais

dans le coeur de tous les portugais». {Commcrcio de Portugal, nP

292; 17 de junho de 1830).

« O snr. Theophilo Braga, que n'esta propaganda tem um qui-

nhão que muito o honra, abriu secção apropriada no Comrnercio de

Portugal, onde faz chronica de todas as iniciativas que se levantam ». i

{Cori-espondeneia de Coimbra, n." 31, ix anno; 20 de abril do 1880).
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quaes sobresaírain os prólogos ás suas edições criticas

das Lyricas [Parnaso) e dos Lusíadas. Posteriormente

continuou a occupar-se com vivo interesse de Camões

;

em 1884 no bello livro Os Centenários, dedicou ao

«Ao incansável cultor das douradas e fructiferas messes da

sciencia, ao primeiro trabalhador portuguez, Tlieophilo Braga, devia-

mos nós o primeiro logar da nossa folha de hoje.

« Foi elle quem inaugurou com a robustez hercúlea dos seus só-

lidos conhecimentos o primeiro passo vacillante da Actualidade na

senda agra da publicidade ; foi elle que, com o seu elevado critério

scientifico, com o seu profundissimo pecúlio de saber, dictou a norma

justiceira e recta que nós temos seguido no meio do estuar das mais

encontradas paixões.

« É pois um dever de gratidão que cumprimos reconhecidos

;

mas é mais do que isso, é a expressão subida da nossa veneração

pelo nome respeitado do sábio a quem hoje Portugal deve mais, o

ser desaffrontado da negra mancha do olvido que votou á memoria

do immortal cantor dos Liisiadas ». {A Actualidade, n.° 130, vn

anno ; 10 de junho de 1880).

«É de justiça consignar aqui o facto incontestável de pertencer

a Theophilo Braga um grande quinhão da iniciativa, productora

d'este grande movimento nacional — a celebração do Centenário de

Camões. Cabe-lhe essa gloria». {Diário Illustraão, nP 2:õ36; Sup-

plemento).

Passados dous annos, escrevia-se no Povo de Aveiro (n." 45^

de 3 de dezembro de 1882)

:

« Era compensação o que são os homens da republica ?
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grande épico muitas paginas, e ainda em 1892 publicou

uma nova obra a elle inteiramente consagrada. E o Ca-

mões e o Sentimento nacional.

« São Theophilo Braga promovendo as festas do tricentenário ca-

moneano, que fez tremer de espanto e de susto os homens da coroa,

e que fez echoar lá fora o nome de Portugal, esquecido desde que a

borrasca provocada pelos homens do passado afundou a ultima ga-

lera da nossa marinha triumphante, a ultima d'aquellas bandeiras

que os heroes d'outras eras iam plantar nas penedias adustas da ín-

dia e da Africa ! »

E em 1889, commemorando o dia 10 de junho, publicava o Sé-

culo na sua ephemeride

:

«A ideia do tricentenário de Camões foi, durante três annos,

advogada pelo erudito professor, nosso amigo, dr. Theophilo Braga,

já em conferencias, já em prelecções, no Curso superior de lettras, já

na imprensa. A elle se deve o pensamento inicial d'esta gloriosa ce-

lebração, que tanto tinha de influir depois no movimento dos parti

dos avançados».

\

Ramallio Ortigão, nas Cartas portuffuexras, dá conta da impres-

são que lhe produziram as Conferencias de Theophilo Braga

:

«As conferencias e as leituras, organisadas pela Associação dos

Escriptores, foram iniciadas ante-hontem, quinta-feira, dia santo,

por Theophilo Braga, no salão do theatro da Trindade.

« O conferente fallou desde uma hora até ás três da tarde, sendo

recebido pelo pubhco com uma grande salva de applausos e termi-

nando no meio de uma verdadeira ovação.
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BiBLioGRAPHiA CAMONIANA.— Edição piimorosa, uma
das mais bellas, que saíram dos prelos portuguezes por

occasião da imponente solemnidade nacional, que se rea-

lisou em honra do immortal épico— Luiz de Camões.

« Explicando as relações de Luiz de Camões cora a nacionalidade

portiigneza e demonstrando lan^amente como o livro dos Lusíadas,

escripto no momento em que Portugal ia ser absorvido pelo dominio

hespanhol, é como o titulo sagrado do naufrágio que o piloto lança

ao mar, lacrado n'uina garrafa, Theophilo Braga fez comprehender

bem o sentido da festa que se prepara no intuito de salvaguardar as

novas gerações da catastrophe que subverteu a independência de

seus avós fortificando o espirito novo pela adhesão de todas as von-

tades era torno da mais alta gloria da nação portugueza.

« O illustre professor foi eloquentíssimo quando, ao investigar as

«ausas que em 1580 determinaram a (pieda da nossa nacionalidade,

elle estabeleceu que a dominação hespanliola não proviera da senili-

dade nem da decrepitude do povo, mas sim de um vicio extrauho,

mas profundo, introduzido no seu organismo. Esse cancro que devo-

rou toda a energia da nacionalidade portugueza no ultimo quartel

•do século XVI foi o jesuita. Foi o jesuita, e Theophilo Braga eviden-

ciou-o poderosamente— foi o jesuita quem, apoderando-so da alma

portugueza pelo confissionario e pela eschola, s\igoii ato á ultima

gotta as fontes vivas da nossa dignidade e do nosso valor.

« Pelo confissionario o jesuita fez da hypocrisia e da traição a

Dorma da vida, a lei da consciência, a base da bemaventurança. Pe-

los seus SYstemas pedagógicos fundados no desenvolvimento exclusi-

vo da memoria instigada pela pancadaria, o jesuita prostrou a intel-

ligencia portugueza, como se prostra um cavallo fazendo-o galopar

em torno de um picadeiro, e prostrou a dignidade, esmagando-a cora

o castigo corjíoral, acerca do qual Theophilo Braga teve esta phrase

incisiva e profunda: Todo aquclle que bafe n'uma criança assassi-

na um homem.

« O ensino da grammatica, da dialéctica, da lógica, da rhetorica
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Este nome, recordado três séculos depois que o po-

tente organismo humano, que concebeu os Lusiadns, se

decompunha ao mesmo tempo que a pátria perdia a sua

autonomia, foi como que o acordar de um povo para a

e das línguas, imposto pelo jcsuita em todas as suas escholas, com

exclusão de toda a noção scientifica, reduzia o espirito a um cansaço

estéril e bestificador. Aprender palavras, formulas, argumentos, ar-

gucias, equilíbrios e volteios de phrases, saltos, forças e deslocações

de raciocínios, sem metter uma ideia, nem um principio, nem uma

noção clara e positiva a justificar essa gj'mnastiea do pensamento, é

o mesmo que esgotar a força puxando a um remo no alto de um
mastro.

« Theophílo Braga disse : « O ensino jesuítico fez cahir exânime

a intellígeneia portugueza á força de a fazer dar á manivela de um
moinho vazio». Não se define com ura traço mais vivo e mais justo

a influencia nefasta da direcção ecclesíastica sobre as energias men-

taes do povo portuguez.

«A annexação de Portugal á Hespanha foi o premio pago ao

jesuíta pela sua tarefa de aniquilação sobre a vitalidade do espirita

publico, foi o seu primeiro passo para a obra immeusa da obediência

universal, base de um só império, correspondente a uma só egreja,

divisões únicas do mundo subjugado pelos dous únicos e legítimos

representantes de Deus — o imperador e o papa.

« Camões, symbolo da intellígeneia nacional como sendo pelo seu

génio a mais alta expressão d'essa intellígeneia, representa para o-

destino político de Portugal o poder opposto áquelle que ha três sé-

culos o prostrou aos pés do invasor castelhano. Elle representa para

este pequeno povo a única força em que tem de fundar-se a sua lucta

e a sua resistência pela liberdade : a força da sua consciência histó-

rica, a íorça das suas tradições, das suas ideias, das suas acquisí-

ções scientificas e do seu génio artístico.

«Theophílo Braga, pondo em ura grande relevo scientitico a si-

gnificação do centenário de Camões, mostrou ao mesmo tempo qual
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YÍda histórica e para os progressos do mundo moderno.

A lembrança d'este nome despertou a consciência da na-

cionalidade portugueza, e a nação, erguendo-se unanime,

dispendeu uma energia, mostrou uma vitalidade com

que verdadeiramente ninguém contava. Os mais indiífe-

rentes sentiram-se abalados. Parece que um choque gal-

vauico pôz em vibração todas as moléculas do organismo

social. Effectivamente o nome de Camões produziu esse

eíTeito, porque os Liisiadas encerram em si o que um
povo tem de maior e de mais intimo, a consciência da

sua nacionalidade. Mas não se julgue que foi o nome de

Camões, ou a sua obra genial a causa da revivescência;

esta não se dá de um momento para outro, leva annos

annos a consummar-se ; na vida dos povos não ha so-

lução de continuidade, como a não ha nas evoluções da

natureza. Natura non facit saltiis. A festa do centená-

rio foi um sj-mptoma grandioso da revivescência nacio-

nal; foi o revelador da intensidade e da força da trans-

a importância das conferencias d'este género, no momento presente

da sociedade, quando as revoluções se não fazem já pelos cataclys-

08 cósmicos, nem pelas guerras dj'nasticas, nem pelos motins po-

piilares, mas sim, lenta e serenamente, pela evolução das ideias, pela

ua assimilação no espirito publico, e pelo seu desenvolvimento sub-

equente em aspirações e em necessidades geraes. N'este sentido,

lisse elle que as conferencias eram a missa civil a que todo o ci-

ladão devia levar a sua mulher e os seus filhos para o fim de os pôr

im communicação com o desinteressado espirito de justiça e de ver-

iade, que é o in eo vivimus et siimus da consciência moderna».

(Cartas portuguezas, 8 de maio — Gazeta de Noticias, do Rio

de Janeiro, ii.° 190, iv annu).
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formação por que está passando a nossa nacionalidade.

O primeiro e o segundo centenários passaram desaper-

cebidos, porque o paiz estava abjsmado na degradação

monarchica e theocratica ; o povo não lia Camões porque

não o comprehendia ; entre 1670 e 1702 não se reim-

primiram os Lusiadas e durante o século xvni apenas

se fizeram nove edições. Xo século actual já se contam

mais de outenta, o que prova o levantamento moral da

nação ; a festa commemorativa do tricentenário foi a com-

provação d'esta verdade e o s^^mptoma mais evidente e

positivo da rejuvenescencia de Portugal. O Brazil, esse

povo irmão pelo sangue e pela lingua, essa nação ame-

ricana que atravessa uma crise idêntica áquella que nós

atravessamos, sentiu-se egualmente abalado e commovi-

do ao pronunciar-se o nome de Camões e não se esque-

ceu de prestar ao grande épico as devidas homenagens

no tricentesimo anniversario do seu fallecimento. O Bra-

zil acompanhou Portugal n'esta esplendida e expansiva

manifestação de enthusiasmo e de alegria, que tem a

dupla significação de agradecimento pelo passado e de

revivescência no presente para a vida histórica e para O'

progresso. Luiz de Camões ligava os dous povos pela tra-

dição; agora hga-os também pela esperança.

O snr. dr. António Augusto de Carvalho Monteiro,

brazileiro distincto pela sua illustração e intelligencia,

comprehendendo a alta significação do Centenário, quia

prestar um tributo pessoal á memoria do poeta,* que sou-

be archivar n'um livro immorredouro a consciência do

povo navegador e arrojado, que além do Oceano fundou

uma nova nacionalidade
;
parecera-lhe que uma Biblio-
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graphia de tudo que dissesse respeito a Camões, que

contivesse a vasta série de edições das suas obras, de

traducções, de obras de arte consagradas ao poeta ou

por elle inspiradas, seria um monumento de justiça le-

vantado ao génio por occasicão do seu tricentenário ;
para

esse fim pôz á disposição do dr. Theophilo Braga todos

os recursos necessários, não só para que se realisasse

este pensamento, mas para que se realisasse de um mo-

do grandioso. Só em fins de janeiro de 18<S0 é que se

resolveu a execução de trabalho tão difficil, e foi á custa

de muitos esforços e de uma tenacidade inquebrantável,

tanto da parte do auctor, como do editor, que se conse-

guiu levar a effeito aquella ideia no curto espaço de qua-

tro mezes e meio ^.

Felizmente o livro appareceu no dia do centenário, e

foi uma das maiores homenagens prestadas ao épico su-

blime. A edição, luxuosa e cuidada, saiu dos prelos do

snr. Christovão Rodrigues, e constou de 325 exemplares

numerados e assignados pelo auctor e editor, sendo os

25 primeiros em papel de linho (Whatman) e os mais

em papel velino branco (Montgolfier).

A obra comprehende Introducção e cinco capitules»

Na introducção expõe o dr. Theophilo Braga as causas

que impõem aos portuguezes o dever moral de comme-

* No Polyhihlion, revue bibliographique universelle, de feve-

reiro de 1881, escrevia M. Adolphe de Ciilenéer: «M. Braga estava

bem preparado pelos seus estudos para nos dar com relação a Ca-

mões, o que n'estes últimos tempos fizeram para Eacine, Corneillfí a-

Molière, MM. Picot e Lacroix».
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morar o centenário de Camões e explica a significação

d'esta festa da nossa nacionalidade. Xo capitulo i occu-

pa-se das Edições dos Liisindas, Rimas e Autos que se

fizeram desde 1572 até ao presente, acompanhando al-

gumas de commentarios e observações importantes; as

edições dos Lusíadas mencionadas n"este capitulo che-

gam a 90, sendo só do século actual 63, incluindo 6 em
que viram a luz com as outras obras de Camões ; no sé-

culo passado houve 5 edições das obras completas e 4

dos Liisiadas em separado; é interessante o confronto.

O capitulo 11 é consagrado aos Commentarios, estudos

criticas, obras litterarias e pocticas acerca de Camões

em Portugal, dispostos pela ordem alphabetica dos no-

mes dos auctores, incluindo já alguns dos trabalhos fei-

tos para o centenário. O capitulo iii foi destinado para

As tradncções dos Lusiadas e Rimas de Camões, dis-

postas egualmente pelos nomes dos traductores. São

mencionadas 63 tradncções do poema completo, além de

traducções de vários trechos dos Lusíadas e de sonetos,

eglogas, canções, etc, sendo 15 em francez, 12 em cas-

telhano, 8 em inglez, 7 em latim e em italiano, 6 em
allemão, e 1 em polaco, russo, húngaro, sueco, dinamar-

quez, hebraico, hollandez e grego. Monograpliias, critp-

cas e obras litterarias estrangeiras acerca de Camões é

o titulo do capitulo iv e comprehende perto de duzentos

nomes de escriptores de todas as nações civilisadas. O
capitulo V encerra a Parte artística, retratos, medalhas,

estatuas, monumentos, operas, composições musicaes.

Segue a este capitulo um Addítamento de trabalhos pu-

blicados durante a impressão do volume.
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Como não podia deixar de ser, n'esta obra não são

mencionados muitos trabalhos ^ sobre Camões e as suas

•obras, mas esta falta por forma alguma pôde diminuir o

^ Falta, por exemplo, o nome de M.™o Amable Tastu, que

n'um volume de poesias traz sob o titulo de La niarinière (de Luis

€amoens) uma imitação das formosas voltas ao mote

:

Irme qniero, madre,

Á aquella galera,

Con el niarinero

Á ser marinara.

Aqui a deixamos transcripta :

Je veiix me fiar

A catta galèie,

Et d"un maiinier

Etre maiinièie.

l\ faut, ô ma mère !

Pour ne pas restei-,

Que de te fiuitter

L'amour me requière!

Cet enfant allier

Me tient prisonnière,

Et d'un marinier

Me fait raarinièra.

Adiau donc la terre,

Pour ce pont flottant

:

Cest lá qu'il m'altend I

Adieu donc, ma mère.

J'ai dú me plier

A sa vie eulière :

n est marinier

Ja suis marinière.

Si dans sa colère

G ronde un vent jaloux.

Si l'unde en courroux

Franchil sa barrière,

Tu vjendras prier

Seus la croix de pierre,

Pour le marinier

Et la marinière.
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valor d'estG monumento litterario ^ Foram grandes as

difficuldades com que o auctor teve de luctar para no

curto espaço de quatro mezes escrever e publicar um
trabalho d'esta ordem, principalmente tendo ao mesmo
tempo entre mãos muitos outros trabalhos de não menor

responsabilidade e importância. São dignos de louvor

os esforços empregados pelo dr. Theophilo Braga para

levar a cabo a empreza, e a valiosissima coadjuvação do

dr. António Augusto de Carvalho Monteiro para sair á

luz esta glorificação do génio.

Camões e o Sentimento nacional.— X'este livro re-

" M. Culencer termina assim o juizo critico sobre a Biblin-

graphia camoniana .• « a publicação da obra de M. Braga é um
grande serviço prestado á sciencia, e nenhum auctor poderá de ora

em diante occupar-se da historia litteraria de Portugal sem recor-

rer ao seu livro. Quanto á execução tjpographica, ella é tão bella e

tão luxuosa que faria honra ás melhores officinas de França.

«Percorrendo esta lista iraniensa de publicações é que se co-

nhece o valor do poeta que forma o objecto d'ella. Não se faz um es-

tudo tão constante e tão universal, senão das obras de um génio que

seja a personificação viva de toda uma nação. Também é nobre

exemplo o que a nação portugueza deu pela grande manifestação de

10 de junho ultimo. Estas festas constituíram uma digna resposta

aos sarcasmos que certos auctores malévolos arrojavam sobre Portu-

gal. Uma nação que tem ainda bastante força e inteUigencia para re-

conhecer o mérito dos seus grandes homens e mostrar-se ufana com

os heroes que ella produziu, pôde ter perdido o seu poderio de ou-

tr'ora, pôde ter os seus momentos de frouxidão edeiucrcia, mas ca-

be-lhe um glorioso futuro. (Polybiblion, tom. xxx, pag. 150. —
1881).
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uniu o distincto escriptor vários estudos, dispersos por

conferencias, revistas e prólogos de edições das obras do

poeta, em grande parte publicados por occasião do cen-

tenário, mas agora devidamente revisados e postos ao

corrente dos últimos resultados críticos e da comprehen-

são geral a que se chegou do grande século xvi. Con-

forme promette o auctor no prologo do volume, a sua

Historia de Camões, que faz parte do enorme corpo in-

titulado Historia da Litteratura portuguexa, será mais

tarde emendada por este livro.

As seguintes palavras do prologo definem bem a im-

portância social da obra de Camões para a nossa nacio-

nalidade :

« O assumpto do Camões e o Senti^nento nacional

é um dos mais curiosos problemas da Sociologia, porque

partindo do facto — como uns aggregados de povoações

cantonaes chegaram á unificação de Pátria pelo amor do

seu território, a necessidade de mantêl-o em indepen-

dência obrigou-os a uma acção commum, a um ideal

collectivo que fortifica o sentimento da Pátria em Nacio-

nalidade. No século xir, como notou Herculano, já o no-

me de portuguex destacava as povoações de cidades li-

vres, que a realeza submetteu por contracto defensivo á

subordinação monarchica; porém, uma Pátria portugue-

za somente apparece em toda a plenitude do sentimento

no heroísmo da victoria de Aljubarrota e na idealisação

do scDito Condestavel.

«A actividade marítima que levou os portuguezes a

procurarem no Atlântico a liça para o esforço, e a apoia-

rem pelas descobertas marítimas a exiguidade do terri-
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tório, fez com que essa Pátria, pequena mas muito ama-

da, se convertesse em uma fecunda Xacionalidade. Tal

é a sAiithese das navegações portuguezas e da descober-

ta do caminho maritimo da índia.

« Camões deu expressão a este sentimento que trans-

formou uma Pátria em Nacionalidade histórica. O valor

da sua epopêa está n'este poder de concepção e na su-

blimidade da expressão esthetica, que torna os Lusíadas

uma creação tjpica da arte moderna».

D'esta intima ligação entre Camões e o sentimento

da pátria provém todo o interesse e toda a sympathia

que provocam os estudos sobre a vida e as obras do mais

preclaro representante da nossa nacionalidade. Por isso

o centenário do cantor dos Lusíadas fez vibrar a alma

nacional; por isso também, perante a aífronta estrangei-

ra, o impulso natural da multidão foi tornar o épico par-

ticipe da dôr e do lucto nacionaes.

Theophilo Braga no Camões e o Sentimento nacio-

nal, collige as ultimas conclusões dos investigadores

acerca da vida do poeta e estuda a epopêa da Xaciona-

lidade, a obra lyrica e o theatro camoniano á luz da his-

toria e da critica, segundo os resultados mais recentes

da applicação dos methodos scientiíicos aos phenomenos

da sociologia. Entre outros pontos notáveis, ha n"este li-

vro uma recensão de poesias camonianas, já iniciada por

D. Carolina Michaélis, e um schema de coordenação das

varias edições do poema.

No final do livro reuniu o auctor alguns additamen-

tos curiosos, como uma noticia sobre a sepultura de Ca-

mões, as circulares da commissão executiva da imprensa
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l

para o centenário, e o discurso pronunciado na abertura

do Congresso das Associações portuguezas ^

Transcrevemos em seguida uma mensagem que os

republicanos e Positivistas de S. Paulo (Brazil) dirigi-

ram a Theophilo Braga depois da celebração do Tricen-

tenário de Camões, a qual tem o valor de uma aprecia-

ção sjnthetica da sua obra. Esta mensagem é um do-

cumento valiosíssimo para a historia das relações intel-

lectuaes que existem entre os dous povos, que faliam a

lingua portugueza; a celebração do tricentenário de Ca-

mões veiu apertar os laços de solidariedade entre Portu-

gal e Brazil, pondo de accordo n'um mesmo pensamen-

to todos os cérebros livres e novos das duas nacionali-

dades, todas as intelligencias a quem de direito pertence

o poder espiritual das sociedades brazileira e portugue-

za ; d'esta orientação commum deve resultar a regenera-

1 No jornal de Lisboa A Época, n.° 3, de 1882, dando noti-

cia da celebração d"este congresso, lê-se :

« Está reunida esta importantissima assembléa, que se pikle di-

zer representa as forças vivas do paiz.

«Ideia luminosa de um dos vultos mais prestantes no periodo

revolucionário que atravessamos — o snr. Theophilo Braga — essa

ideia tornou-se filha adoptiva do grande facto que se chama cente-

nário de Camões. Foi este o berço onde se desenvolveu a útil pro-

posta do erudito professor, e assim a vemos hoje realisada para sa-

tisfação de todos os que preferem estes novos campos de batalha,

onde só se combate com a penna ou com a palavra.

« São cento e vinte as associações representadas no congresso, e

n'ellas se contém os differentes ramos da vida: de soccorro mutuo,

etc.

»
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ção dos dous povos, actualmente n"am estado desolador

de decomposição e esphacelamento a que os levou a

monarchia e a egreja catholica, alliadas, tanto na Eu-

ropa como na America, para resistirem ao desenvol-

vimento espontâneo das sociedades modernas. A evolu-

ção, felizmente, é mais forte do que todas as peias

e obstáculos que os dous inimigos do progresso possam

levantar, e em breve os novos principies annullarão de

vez toda a resistência boçal d'essas instituições, desde

muito condemnadas a desapparecer. O centenário de Ca-

mões veiu marcar a definitiva reorganisação das socieda-

des portugueza e brazileira pela disciplina das ideias sob

o critério seguro da philosophia positiva.

Segue a mensagem, que transcrevemos do n.** 26 da

Vanguarda.

« Cidadão : — Estávamos acostumados a admirar a vossa indi-

vidualidade tão accentuada nas obras em que a vossa intelligencia

fecunda se tem revelado, creando-vos uma reputação de sábio na Eu-

ropa e na America. A vossa individualidade tinha para nós o valor

immenso de destacar-se brilhantemente no meio dos contemporâneos

que representavam as sciencias e as lettras nas duas nações onde se

falia lingua portugueza.

« Saudámos com enthusiasmo o vosso apparecimento em Coim-

bra como auctor da Visào dos Tempos. Acompanhámos a marcha

ascendente do vosso espirito até os Traços yeraes de Philosophia

positiva.

« Cada livro, que vinha attestar um esforço do vosso cérebro

potente, era considerado uma victoria do progresso alcançada sobre

a obstinação dos fieis respeitadores dos antigos preconceitos da scien-

cia e da religião.

« Mestre — já valieis muito pela força da intelligencia, pela co-

ragem do enunciar, pela firmeza das doutrinas.
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« Poeta, historiador, pliilologo e philosopho — conseguistes con-

centrar a nossa attenção e estima. Essa estima e admiração cresce-

ram ao tomardes posição na politica.

«Á valentia com que fazeis a propaganda republicana, juntan-

do á energia do pensamento politico a firmeza da convicção scienti-

fica, veiu justificar que não nos enganáramos conservando-vos a res-

peitosa estima, que só merecem os homens públicos que definem por

seus feitos uma evolução social.

«As Soluções j)osH iras, levando o cautério enérgico á velha so-

ciedade portugueza, parecem preparadas para este povo, joven ain-

da, mas já tão contaminado pelo virus do despotismo. Tal é a pre-

cisão dos conceitos que, retirado o nome de Eeino, muitos capitulos

adaptam- se perfeitamente ao quadro negro dos nossos vicios e males

sociaes.

« Mestre nas lettras, na philosophia e historia, apparecestes, para

nós, mestre também na politica.

«Foi, pois, com verdadeiro interesse que acompanhamos d'aqui

os vossos esforços na propaganda das festas do Centenário de Luiz

de Camões.

«Esses esforços eram dignos de um homem de mérito real e de

vistas seguras sobre o futuro. Quem ha mostrado tão grande intui-

ção no estudo do passado devia mesmo compreliender o alcance da

celebração das glorias do grande épico.

« Esse trabalho de preparação do espirito publico para acceitar

e realisar a magnifica ideia do Centenário do cantor que soube cele-

brisar as descobertas portuguezas, foi digno de vós, esteve na altura

da vossa individualidade.

«Os Positivistas e os Republicanos, n'esta parte da America,

comprehenderam a generosa iniciativa que partiu do vosso cérebro,

e vêm hoje felicitar-vos pela acceitação que teve essa ideia, mere-

cendo o apoio de outros notáveis talentos e o concurso que a Com-

missão executiva da imprensa prestou brilhantemente á realisação

de tão patriótico commettimento.

«Ainda que estudando ao longe os nobres intuitos da propa-

ganda para a celebração do Centenário de Camões, uma folha repu-
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blicana (Vesta cidade, A Provinda de S. Paulo, commemorando o

grande acontecimento, disse a 10 de jnnlio passado:

:= « Os portuguezes procuram em torno do vulto de Camões a

formula característica da sua civilisação, as pronunciadas tendências

populares para a orientação da sua vitalidade n'este século, assim

como o poema Lusíadas ó tido por a mais eloquente e enérgica af-

firmação de nacionalidade no século das descobertas ultramarinas.

«Para elles estas festas traduzem um pensamento altamente

politico, que não escapa aos espiritos observadores que examinam as

fontes límpidas do patriotismo, os cérebros d'onde dimanam as tor-

rentes de luz que engrandecem a lembrança histórica do patriota

que expirou quando os invasores, segundo a plirase de um escriptor

distincto, marchavam cautelosamente sobre Lisboa, occupando como

exploradores os miseráveis, que não tendo sabido vencer, na Africa,

batalhando, sabiam deixar-se vencer, na pátria, vendendo-se

« Para nós hoje, n'aquelle lençol-mortalha não se envolveu a

energia de uma nacionalidade, como alguém já o disse; com ella

desceu apenas ao tumulo o valimento moral da monarchia.

« Agora a recordação histórica faz d'esse lençol a túnica dos

martyres da democracia, a bandeira da paz junto da qual se ergue-

rá uma outra nação, afagada pelo espirito moderno ». =
«E a mesma interpretação da Vanguarda no seu numero de

13 de junho, assim expressa:

= «0 dia 10 de junho de ISSO marca o princijno d'uma nova

era de civilisação para o paiz. Foi uma esplendida affirmação da vi-

talidade d'este povo, um rejuvenescimento realisado pacificamente,

dos seus direitos e da sua consciência, foi uma affirmação profunda-

mente democrática ». =
«Como vedes pelo relacionamento das ideias, esta carta, cidadão,

não representa somente uma prova de adraii'ação á vossa individua-

lidade, não é simplesmente uma homenagem dos republicanos brazi-

leiros e portuguezes, aqui residentes, ao vosso civismo ; exprime tam-

bém uma grande verdade : — A influencia dos principies republica-

nos e da philosophia positiva sobre as relações dos dous j^ovos, ex-

tinguindo antigos ódios de nacionalidade e estreitando os novos la-
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Ç03 de amisade pelos fortes elos de — « emancipação dos espíritos

cora o livre exame, da entrada triumphal da rasão, da sciencia e da

industria, que, juntamente com a liberdade e solidariedade dos po-

vos, constituem os principaes elementos da civilisação moderna».

«Sendo certo que para esta obra muito tem concorrido esse gi'u-

po illustre de escriptores modernos, d'entre os quaes sois um dos

mais populares n'estas regiões, dignae-vos de acceitar por elles e por

vós as nossas felicitações pelo esplendido triumpho alcançado pelos

escriptores portuguezes, na celebração das festas do Centenário.

«Aceeitae, cidadão, os protestos da nossa admiração e respeito.

« S. Paulo (Brazil), em 1 de agosto de 1880.

Francisco Bangel Pestana, bacharel em direito e redactor da Pro-

víncia de S. Paulo.

Martinho Prado Júnior, bacharel em direito.

Pedro Tavares, estudante de direito.

João Kopke, bacharel em direito e professor.

João Navarro de Andrade, da Tribuna Liberal.

Josephino Felício dos Santos, estudante de direito.

Álvaro Botelho, estudante de direito.

Abilio A. S. Marques, livreiro editor.

Américo de Campos, bacharel e redactor da Provinda de S. Paido.

J. J. O. da Cunha Lobato, guarda-livros.

Léo de Affonseca, negociante.

Dr. Arsénio de Sousa Marques, medico.

Dr. I(jnaeio de Mesquita, medico.

Thcophilo Dias, académico.

Jvlio de Castilhos, académico e redactor do Federalista. "^

Joaquim Pereira da Costa, académico.

Homero Baptista, académico.

Anf/elo Gomes Pinheiro Machado, académico.

António Mercado, estudante de direito.

Alcides Lima, estudante de direito.

A. Silva Jardim, jornalista e professor da Escola Normal.

Dr. J. B. de Patãa Sousa, medico.
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Argimiro Galvão, estudante de direito.

Joào Baptista P. Guimarães, estudante de direito.

Luix. Gonzaga Pinto da Gama, advogado.

Rapliael A. Paes de Barros, ba(;harel em direito.

Aristides de Araújo Maia, bacharel em lettras e estudante de di-

reito.

João Francisco Matta Júnior, estudante de direito.

José Maria Gonçalves Chagas, estudante de direito.

Tlieodoro Dias de CarvaUio Júnior, académico.

Valdomiro Guilherme Cliristiano, estudante de direito.

João Alberto de Salles, estudante e redactor do Federalista.

Matheus Marques de Moura Leite, bacharel era direito.

Affonso Celso Júnior, quintanista de direito.

Dr. Luix. Pereira Barreto, medico e escriptor.

F. de Salles Oliveira Júnior, engenheiro civil.

Dr. J. A. Guimarães Júnior, medico.

Delfino M. de Siqueira, fazendeiro.

António Gomes d'Axevedo Sampaio, pharmaceutico.

M. Ferrax de Cavipos Salles, advogado.

Francisco Glycerio, advogado. à

Joaquim de Pontes, advogado.

Dr. Cândido Barata, medico.

A, B. de Cerqueira Leite, empregado publico.

Bento Baypux, guarda-livros.

Eloy Cerqueira, negociante.

Carios Ferreira, redactor proprietário da Qaxeta de Campinas.

Paulo Pimenta, commerciante.

Sampaio Ferrax, bacharel em direito.

Pedro A. Rangel Aranha, advogado.

António Carlos de Salles, fazendeiro.

Amador Florence, professor.

Bento Quirino dos Santos, negociante.

Jorge Miranda, advogado.

F. Quirino dos Santos, escíriptor e advogado.

F. P. Ramos de Axevedo, engenheiro architecto.



ACTIVIDADE PHILOSOPHICA 423

A. F. Paula Sousa, engenheiro civil.

Francisco J. Pereira Bueno.

Elias do Amaral Sousa, negociante.

Diogo de Moraes Salles, capitalista.

Alfredo Pinlieiro, negociante.

António Alves Pimenta, negociante.

António Alves da Silva Faria, artista.

Bernardino de Campos, bacharel em direito e advogado.

Dr. Silva Pinto Júnior, medico.

Bernardo Faria, negociante.

A. Munix de Sousa, bacharel em direito e advogado.

Tristão da Silveira Campos, lavrador.

João Tiburcio Leitão Penteado, professor.

Francisco d'Assis Peixoto Oomide, bacharel em direito e advogado.

António Augusto Bittencourt, bacharel em direito e advogado.

Dr. Augusto César de Miranda Azevedo, medico.

Dr. Lycurgo de Castro Santos, medico.

Sebastião Hummel, professor publico.

Clementino de Sou.sa e Castro, advogado e juiz.

José Maria Lisboa, administrador da Provinda de S. Paulo e

editor.

»

Na carta a que em outro logar alludimos do dr. Syl-

vio Homero, apparece pela primeira vez uma vista syn-

thetica sobre a obra de Theopbilo Braga

:

«Diga ao Braga que elle é um homem ás direitas.

Vejo completo o seu monumento como poeta, o seu mo-

numento como historiador da Litteratura portuguesa.

As Miragens seculares, os Contos tradicionaes do Povo

portugiiex e a Historia do Romantismo ultimaram es-

tes três monumentos. Deve elle acabar a Historia uni-

versal. Acabada esta metter hombros á Historia geral

de Portugal. Acabada esta pôde quebrar a penna, por-

que foi um homem ».

28
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Convidado o escriptor brazileiro pelo editor da His-

ioria do líonuattismo cm Portugal para fazer um estu-

do critico sobre Theophilo Braga, respondia em 20 de

setembro de 1882:

«Como V. s.* bem comprehende, não se pode escre-

ver ahi ao correr da penna sobre obra de tanto valor.

É-me necessário reler o 1.° volume, que li ha dous an-

nos, e ainda mais, é por certo preciso reler o Theophilo

Braga nas seis cathegorias diversas de sua actividade

mental : a ijoesia, as collecções de tradições, a historia

litteraria, a 'politica, a philosophia, e finalmente a His-

toria iinirersal. É um escriptor cuja evolução intelle-

ctual é complicada e larga, dando aberturas para aveni-

das varias do pensamento; portanto, elle não se analj^sa

sem muito cuidado. Si tiver tempo farei um trabalho

vasto e completo sobre elle. Si não, não. E um luctador

que deve ser tratado muito ao sério e com elle a peleja

deve ser coUocada n'uma altura muito fora do commum
na litteratura dos dous paizes onde se falia o portu-

guez ».

Tendo até aqui exposto no seu conjuncto os diversos

trabalhos de Theophilo Braga, em que prepondera o es-

pirito nacional, resumiremos o nosso juizo em uma sim-

ples phrase, colhida na espontaneidade da imprensa diária

acerca da sua obra e que a define como uma apreciação

característica, é eminentemente siiggestiva ^

^ A Pátria, u.o 322. — 1891.— Com esta iufluencia suggesti-

ya, relacionam-se os trabalhos preciosos : de Ernesto Monaci, o Can-
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Chegamos ao íiin da nossa tarefa, depois de estudar-

mos circumstanciadamente a obra de Theophilo Braga

nas suas três actividades — esthetica, scientifica e philo-

sophica— , e, para concluirmos, podemos lembrar a phra-

cioiíeiro portiiguex da Vaticano,; de D. Carolina Michaeiis, a incom-

parável edição critica das Obras de Sá de Miraiida ; de Tito de No-

ronha, a publicação dos Autos de António Prestes; de Luciano Cor-

deiro as bellas descobertas sobre a auctora das Cartas da Religio-

sa portuguesa; de D. José Pessanha, a edição critica da Menina e

Moça de Bernardim Kibeiro ; de João Salgado, o resumo da Historia

do Theatro portuguez ; o Cancioneiro de Évora, por Hardung ; es-

timula a publicação das Memorias de Octrrett por Gomes de Amo-

rim
;
provoca a investigação dos Cantos populares na Madeira, S.

Jorge, Brazil, e outras partes, nos beneméritos coUeccionadores Ál-

varo Eodrigues de Azevedo, Dr, João Teixeira Soares, Francisco de

Arruda Furtado, Sylvio Romero, Consiglieri Pedroso, Tliomaz Pires,

etc. Da reacção contra a Visão e Tempestades resulta a ruidosa

Questão de Coimbra, e uma nova orientação critica confessada por

Graça Barreto e Joaquim de Vasconcellos na Questão Faustiana.

Da publicação do Parnaso portuguex, 9/ioderno resultaram as tra-

ducções dos poetas lyricos portuguezes no Libro deli Amore de Ca-

nini; das doutrinas de philosophia positiva a orientação mental de

alguns espirites superiores da nossa sociedade, e a preponderância

das ideias federalistas na politica. É também este aspecto eminen-

temente suggestivo da obra de Theophilo Braga, que tem provocado

o ódio cego que transpira em muitas criticas, na emulação de espi-

rites subalternos, que assim reagem contra uma manifesta supre-

macia.
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se de Ramalho Ortigão acerca do grande mestre : « Es-

creve de graça, desinteressadamente, em satisfação do

seu prazer supremo, o prazer de espalhar ideias ».

Esse prazer é para Theophilo Braga simplesmente a

clara comprehensão do dever próprio de todo o homem

que pensa e que reconhece a necessidade da reorganisa-

ção do poder espiritual nas sociedades modernas.

-^y^-
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THEOFHILO BRAOA.

SECÇÃO I

Actividade artistica

Epopêa cyclica da Humanidade

1) Visão dos Tempos.— Antiguidade homérica— Har-

pa de Israel— Rosa mystica. Porto, 1864. Casa

More — Editora. 1 vol. in-8." de xxxn-185 pag.

Edição acompanhada de um retrato em cobre, do gra-

vador J. P. de Sousa. — Ideia do livro : Gerieralisação

da Historia da Poesia (pag. vii a xxxi).

O poemeto Stella matutina, d'esta collecção, foi ante-

riormente publicado in-S.o grande na typographia de Se-

bastião José Pereira, Porto, 1863. (Vid. n.» 87 do Ca-

talogo). No anno de 1864 foi recitado no theatro de S.

João, no Porto em 27 e 29 de agosto, e no de D. Ma-

ria n, em Lisboa em 3 de setembro, pela actriz Ma-

nuela Eey.
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1-a) Visão dos Tempos. — Segunda edição (Contrafac-

ção brazileira). T^-pographia Lisbonense. Rio de

Janeiro, 1864. l vol. in-8.** grande de xxiii-127

pag.

Traz um juizo critico de Pinlieiro Chagas, extrahido

do Ânmiario do Archih-o Pittoresco, de Lisboa, e re-

produzido em muitos outros jomaes.

1-b) — Segunda edição correcta e augmentada. Porto,

Livraria Internacional— Editora, 1869. 1 vol.

in-S." francez de xlvii-219 pag.

Esta segunda edição portugueza não traz retrato nem

dedicatória. Diz-se na Advertência: «Vão três novos

poemas : A Estrella dos Magos, O Fim de Satan e o

Ditliyrambo dos Mortos. Na Historia da Poesia, onde

se explica a theoria do livro, introduzimos bastantes

ampliações, que mais confinnam os primeiros modos de

vêr, etc. » Os poemetos apresentam muitas variantes em
consequência de retoques do auctor.

2) Tempestades sonoras. — Segunda série da Visão

dos Tempos. Porto, Casa More — Editora, 1864.

Typographia Commercial. 1 vol. in-8.° francez

de xxx-200 pag.

A ode O Pardalsinlio de Lésbia, traduzida de Ca-

tullo, fora anteriormente publicada no Insiituto de Coim-

bra. Um outro trecho lyrico do poemeto Sémida foi

publicado na mesma revista com o titulo A Volta. O
Masthodonte saiu anteriormente na Bevista Contempo-

rânea de Portugal e Braxil. O poemeto O Rosário

foi publicado no jornal O Tira-Teimas.
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3) Ondina do Lago. — Porto, Typographia Commercial,

1866. 1 vol. in-S." francez de xxxvii-200 pag.

Traz um extenso estudo sobre A Poesia da Historia

nos Cyclos cavalheirescos. Muitos Sonetos, que no poema

representara o subjectivismo amoroso da época trobado-

resca, formavam emquanto inéditos a collecção escripta

em 1864 e 1865 intitulada Bianco vestita. (Vid. n.° 5-a) .

4) Torrentes. — Últimos versos. Porto, 1869.— Car-

neiro á Moraes — Editores. 1 vol. in-8."* francez

de vin-318 pag.

N'este volume já se acha indicada « a disposição em

que devem ser collocados todos os poemas que formam

o platw geral da Visão dos Tempos ». Os poemas A
sombra do Propheta, Fim de Satan e a Infância de

Homero foram traduzidos em verso castelhano por M.

Curros Enriquez na sua collecção La Lira lusitana,

Poemas portuguezes originales de los mejores vates

contemporâneos. (El Provenir, ano ii, n.os 464, 465,

469,470,471,474; —1883).

N'este volume vera um drama em verso acerca do ár-

cade Garção, intitulado Poeta por desgraça, represen-

tado no Theatro académico, era Coirabra era 29 de abril

de 1865, com o titulo Resignação; o papel do prota-

gonista foi desempenhado por Eça de Queiroz. O poeme-

to A Vertigem do Infinito appareceu primeiramente na

Kevista contemporânea cora o titulo Ultima gargalha-

da de Mephistopheles, do qual um fragmento intitulado

O piano de Elvira saiu no jornal de versos A Gri-

nalda.

5) Miragens seculares. — Lisboa, Nova Livraria In-



430 líIBUOGRAPHIA SY8TEMATICA DAS OBRAS

temacional — Editora. (Porto, Imprensa Portu-

gueza), 1884. 1 vol. ^-8.» de xi-240 pag.

Em uma Nota no fira do volume explica-se como fica

realisado o pensamento de uma Epopêa cyclica da Hu-

manidade, e indica-se a ordem em que devem ser dis-

postos os poemas em uma edição integral. — Alguns dos

poemetos d'e8te livro foram publicados em differentes

épocas. Na Era Xova apparecerara Quando as pedras

fallaram, Prinms in orhc fecit Deus timor, Os Semea-

dores da jicste. No Parnaso poi-tiigue^ moderno saíram

O sepidckro de Virgílio, Phrase de Miritiel Angelo, O
Prisioneiro, Napoleão moribundo, Parábola da semen-

te e 9. Onda viva. Na Academia de Madrid, dirigida

por Tubino, saiu O Riso de Cervantes. Na Renascença,

do Porto, A Vinha do Senhor. No Álbum Calderonia-

no, de Madrid, 1881, pag. 50, veiu A Confissão de Cal-

deron. O Poema de Camões foi publicado por occasião

do Centenário de Camões (Vid. n.° 86 do Catalogo) e

n'este volume termina com a nova estrophe escripta,

quando a poesia foi recitada no Porto

:

Cumpriu-se a voz da tradição ! O vate

Deu novo alento aos peitos lusitanos
;

Não foi preciso um século ! o resgate

Fez-se n'um dia, — ao fim de sessenta annos.

No anniversario da Eschola infantil dos Filhos do

Povo distribuiu-se o Canto das crianças, do fim do Ban-

quete dos Livres, impresso em cartão. No Almanach re-

publicano para 1887, pag. 33, vem reproduzido o poe-

ma ^1 grande Muralha.

No Almanach republicano de 1883, appareceu pela

primeira vez a poesia As pequenas NacionalidoAies,

com o titulo No caminho do Sepulchro.
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5-a) Alma portugueza. — Selecção de Poesias lyricas.

Porto, Imprensa Portugueza— Editora, 1893. 1

vol. in-8.° grande de viii-202 pag. (Com retrato

phototypico).

É uma edição de luxo de todas as poesias amorosas

que andam inclusas na epopêa humana.
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SECÇÃO n

Actividade scieatiíica

1. Fontes tradicionaes da Litteratura potiugueza

6) Historia da Poesia popular portugueza. — Porto,

Tj-pographia Lusitana, 1867. 1 vol. in-S." de

vm-222 pag.

Uma grande parte d'este livro foi publicada em arti-

gos no Jornal do Commercio, de Lisboa, no período de

coUaboração de 1865 a 1866. Saiu com os dous volu-

mes seguintes com o titulo na brochura — Cancioneiro

e Ramanceiro geral portugiiez. Na Revista Contempo-

rânea saiu em artigo a Lenda popular da Hospitali-

dade.

7) Cancioneiro popular, coUigido da tradição oral.

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1867. 1 vol.

in-S." de viu-223 pag.

É a primeira collecção de cantigas soltas colhidas da

tradição oral portugueza. Acham-se algumas comparadas

com as cantigas hespanholas, na obra de Rodrigues Ma-

rin, Cantos populares espailolcs. Os Anoxins poéticos

da lavoura, pela primeira vez impressos destacando as

suas formas métricas, foram tomados como elemento

comparativo no estudo do dr. Jules Cornu, Una Panc^

rá de Revi fribordxey.
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8) Romanceiro geral, colligido da tradição. Coimbra,

Imprensa da Universidade, 1867. 1 vol. in- 8."* de

viii-216 pag.

N'este volume foram pela primeira vez coUigidas to-

das as variantes dos Eomances populares, com notas

comparativas em quanto ás tradições do Occidente da

Europa, e em relação com as origens consuetudinárias

do Direito portuguez. Uma grande parte d'este Roman-

ceiro foi transcripto pelo dr. Hardung, na edição do

Romanceiro porhíguex de Leipzic.

9) Cantos populares do Archipelago açoriano. Porto,

Typographia da Livraria Nacional, 1869. 1 vol.

in-S." de xyi-478 pag.

Pela primeira vez foram colligidos n'este livro as Par-

lendas e Jogos infantis, A maior e melhor parte dos ro-

mances d'esta coUecção appareceu reproduzida pelo dr.

Victor Eugene Hardung, em 2 volumes da CoUecção de

Auctores portuguezes (n."^ vii e viii) da casa Brockhaus,

em 1877, com o titulo Romanceiro portugnez. O conde

Du Puymaigre, traduziu-os também nos Vieux Chants

Portugais, cora notas importantes. Morei Fatio, na Ro-

mania, tom. ti, fase. 1.° «fez justiça aos trabalhos de

comparação e coUeccionação sobre a Poesia popular do

auctor. ..» (Bibl. crit.).

Na Revista Lusitana vem novos Additamentos aos

Cantos açorianos.

10) Cancioneiro popular gallego, por D. José Peres

Ballesteros. 3 vol. Madrid, 1886. (Na Biblioteca
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de las Tradicioues populares espafiolas, tom. viii,

IX e XI. Madrid, 1865-6).

Traz uma larga introducção de Theophilo Braga So-

bre a Poesia jwpular da Gallixa (pag. VII-XL^^I), re-

lacionando os cantos das Muineiras cora as Serranilhas

dos Cancioneiros proveuçaes portuguezes.

11) Cantos populares do Brazil, colligidos pelo dr.

S^^lvio Roméro, acompanhados de Introducção e

Notas comparativas por — . Lisboa, Nova Livra-

ria Internacional — Editora. Porto, Typographia

Teixeira, 1883. 2 vol. in-8.° de xxxii-286 e 240

pag.

No primeiro volume vem alguns Eomances pela pri-

meira vez publicados no Parnaso portiigtiez moderno,

e a Gramie Decima da Obra da creação, inédita. No
segundo volume completam-se as Notas das collecçues

anteriores com romances populares inéditos ou dispersos

em jornaes.

12) Floresta de vários Romances com forma littera-

ria, do século xvi a xviii. — Romanceiro histo-

riado, contendo os Romances da historia portu-

gueza, que andam nas Collecções hespanholas.

Porto, Typographia da Livraria Nacional, 1868.

1 vol. de Liii-217 pag.

13) Contos tradicionaes do Povo portuguez, com um
Estudo sobre a XoveUistica geral e Notas com-

parativas. Porto, Livraria Universal de Magalhães
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d- Moniz— Editora. 1883. 2 vol. in-8.° de li-232;

e 30-243 pag.

Este livro esteve annimciado desde 1871 com o titu-

lo : Lendas, Tradições e Contos portugueses do século

XII a XIX. No segundo volume o estudo sobre a Lit-

teratura dos Contos pojjulares em Portugal, appareceu

em um primeiro esboço na Rivista di Letteratura po-

polare, de F. Sabatini, e com ampliações importantes na

Eeolução de Coimbra, de Alexandre da Conceição. Aqui

apparece pela primeira vez um resumo completo dos

Contos de proveito e Exowplo de Trancoso. Pertence a

este trabalho o romance de Gaia, de João Vaz (Vid. n."

59) não incorporado.

14) Contos populares do Brazil, colligidos pelo dr.

Sylvio Eoméro, com um Estudo j)7'eliminar e

Notas comparativas, por Tlieophilo Braga. Lis-

boa, ís'ova Livraria Internacional— Editora. Por-

to, Typographia Teixeira, 1885. 1 vol. in-8.'' de

XXXVI-23Õ pag.

O §. III da introducção d'este livro appareceu pela

primeira vez no Positivismo, vol. ii, pag. 22, com o ti-

tulo Tradições das Raças selvagens do Brazil. A ter-

ceira secção do texto tradicional appareceu em 1879 na

mesma revista, suscitando a traducção franceza publi-

cada no Rio de Janeiro.

Paremiologia dos Escriptores portuguezes. (Me-

moria para ser apresentada á Academia das

Sciencias). Com um Estiulo sobre a formação

lioetica dos Refraneiros. (Inédito).
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15) O Povo portuguez nos seus Costumes, Crenças

6 Tradições. Livraria Ferreira— Editora. Coim-

bra, Imprensa da Universidade, 1885. 1.° vol.

in-S.° de viii-416 pag. ; o 2." de 546 pag.

A parte que se refere aos Jogos populares e infan-

tis, appareceu no seu primeiro esboço na revista Era

Nova, pag. 343, em 1881, suscitando trabalhos ulte-

riores. Pitré, Machado y Alvares e Rodrigues Mariu,

referem-se a este esboço nos seus estudos comparativos.

No Folk-Lore andalux, também appareceu o esboço de

um estudo comparativo da similaridade dos jogos entre

Portugal e a Andalusia. — Foram incorporados n'este

trabalho os seguintes Ensaios : Eitos funerários (da

Encyclopedia republicana) ; Superstições popidares por-

tuguesas (na Volta do Mundo); Sobre o Traiigolo-

Mango (na Volta do Mundo) ; Pequeno estmlo sobre o

Conto da Carochinha (na Eevista de Estudos Livres)

;

Os Livros populares portugueses (na Era Nova) ; Adi-

vinhas populares e infantis (Era Nova) ; Jogos popu-

lares (ibid.) ; Historia de Portugal na vox, do Povo

(ibid. e na Actuahdade) ; Sobre as Superstições popu-

lares (no Positivismo).

2. Historia da Litteratura portugueza

16) Historia da Litteratura portugueza— Introduc-

ção. Porto, Imprensa Portugueza — Editora, 1870.

1 vol. in-S." de viii-355 pag.

N"esta obra foi incluído o opúsculo intitulado Histo-

ria da Poesia moderna cm Portugal (Vid. n.» 7G) es-
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cripto como introducção geral á Grinalda de Nogueira

Lima. As ideias anthropologicas e etimológicas d'este li-

vro foram successivamente comprovadas em outros tra-

balhos .

17) Epopêas da Raça Mosarabe (Historia da Poesia

portugueza — Eschola Nacional). Porto, Impren-

sa Portugueza— Editora, 1871. 1 vol. in-8.° de

vii-378 pag.

É uma refundição do primeiro trabalho sobre a His-

toria da Poesia ixpiolar foriuguexa . Pertence este li-

vro rigorosamente ás Fontes tradicionaes da Litteratura

portugueza, onde deve ser incorporado.

18) Trovadores Galecio-portuguezes (Historia da

Poesia portugueza — Eschola provençal). Porto,

Imprensa Portugueza— Editora, 1871. 1 vol.

in-8.° de vii-347 pag.

Este livro foi fundamentalmente reescripto com novos

elementos litterarios na Introducção ao Cancioneiro da

Vaticana (Vid. n.o 45). — Novos resultados se acham

também no Curso de Litteratura 'portugiíexa (Vid. n.°

33) em consequência da descoberta do Cancioneiro Co-

locci-Brancuti.

19) Historia das Novellas portuguezas de Cavalle-

ria : Formação do Amadis de Gaula. Porto, Im-

prensa Portugueza — Editora, 1873. 1 vol. in-S.**

de vi-300 pag.

Cesta obra saiu um resumo publicado na Rivista di

Filologia Romanxa (Vid. n.° 80). A obra constava de
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mais dons volumes: 11

—

Taro la Bcãonda e Palmei-

rins ; ni— Pastoraes e Allegorias. Irão incorporados

na edição definitiva.

20) Poetas palacianos (Historia da Poesia portugueza

— Eschola hespanhola).— Porto, Imprensa Por-

tugueza— Editora, 1871. 1 vol. in-8.° de vi-43õ

pag.

21) Bernardim Ribeiro e os Bucolistas (Eschola his-

pano-italica). — Porto, Imprensa Portugueza —
Editora, 1872. 1 vol. de yiii-316 pag.

22) Historia dos Quinhentistas (Eschola italiana — i.

Século xvi) Vida de Sá de Miranda e sua Es-

chola.— Porto, Imprensa Portugueza— Editora,

1871. 1 vol. de Yiii-328 pag.

N'este volume appareceu pela primeira vez a Oração

de Francisco de Sá, achada pelo auctor no Catalogo

dos Mss. port. do Museu Britannico, d'onde se prompti-

ficou a mandal-a copiar o snr. Jaciutho Ignacio de Brito

Rebello. Como este cavalheiro offereceu uma copia a In-

nocencio Francisco da Silva, que a publicou um mez an-

tes no Diccionario Bihliograplnco, d'aqui resultou ser

accusado o auctor de tomar a sua própria descoberta

da obra supracitada. (Vid. Dicc. Univ., artigo SÁ de

Miraxda).

23) Historia de Camões (Eschola itahana— ii). Par-

te i: Vida de Luiz de Camões.— Porto, Impren-

sa Portugueza— Editora, 1873. 1 vol. de vui-

443 pag.
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24) Historia de Camões (Escliola italiana — ii).— Par-

te II : Eschola de Camões. — Livro i: Os Poetas

lyricos. Livro ii : Os Poetas épicos. Porto, Im-

prensa Portiigiieza— Editora, 1874. 1 vol. in-S."

de Yi-592 pag.

25) Bibliographia camoniana. — Lisboa, Imprensa de

Christovão A. Rodrigues, mdccclxxx. 1 vol. in-

4." de 256 pag. Edição numerada: de 1 a 25,

papel de linho {Whatman) ; de 26 a 325, velino

branco [Montgolfier). A expensas do dr. Carva-

lho Monteiro.

A Introducção da Bibliographia camoniana appare^eu

no primeiro numero do segundo volume do Positivismo

em 1879, chamando a attenção publica para essa com-

memoração histórica. Fez-se uma edição em separado,

e está incorporada no livro Os Centenários como S/jn-

tkese affectiva das sociedades modernas (Vid. n." 72).

26) Camões e o Sentimento nacional, — Porto, Lugan

& Genelioux— Editores, 189L 1 vol. in-8.° de

vn-324 pag.

Este volume é formado por differentes estudos que

appareceram á frente das obras de Camões e em varias

revistas. Capitulo i : (Edição dos Lusiadas de 1880, vid.

n.° 51) com desenvolvimentos. Capitulo ii : (Parte do n."*

anterior, e da edição dos Lusíadas da Cidade do Porto,

vid. n.o 53) um artigo do Circulo Camoniano, (vol. i,

pag. 301) outro da Bibliographia critica (pag. 257) e

ainda ampliado com novos factos. O capitulo iii contém a

introducção ao Parnaso de Camões, de 1880 (Vid. n.**

49) e um artigo do Circulo Camoniano : Camões e a

29
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Poesia jjopular porti/ffuexa na índia, bem como o fo-

lheto sobre Utn Soneto de Cavwes fjlosado por Filip-

pe II (Vid. n.° 57). Artigos do Positivismo, da Revista

Lusitana e do Circulo Camoniano (Vid. n.^^ 55 e 56).

27) Historia do Theatro portuguez (Século xvi) —
Vida de Gil Vicente, e sua Eschola. Porto, Im-

prensa Portugueza — Editora, 1870. 1 vol. in-8.'*

de Tiii-326 pag.

A parte relativa á biographia de Gil Yicente está atra-

zada, e completa-se com as descobertas históricas consi-

gnadas nas Questões de Litteratura e Arte portugnexa

(Vid. n.° 34). Sobre Origens populares do Theatro por-

tuguez aclia-se do auctor um artigo na Hevista Lusita-

na, n.° 1, do Porto, 1887.

28) Historia do Theatro portuguez (Século svii) —
A Comedia clássica e as Tragicomedias. Porto,

Imprensa Portugueza — Editora, 1870. 1 vol.

in-8.° de viii-364 pag.

29) Historia do Theatro portuguez (Século xviii) —
A baiza Comedia e a Opera. Porto, Imprensa

Portugueza — Editora, 1871. 1 vol. in-S.*" de

viii-400 pag.

30) Historia do Theatro portuguez (Século xix) —
Garrett e os Dramas românticos. Porto, Im-

prensa Portugueza— Editora, 1871. 1 vol. in-8.*

de viii-296 pag.

Um resumo geral d'esta obra foi feito pelo alurano do

Curso superior de Lettras João Salgado, professor de

I
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lustrucção complementar em Setúbal, publicado na Bi-

bliotheca Corazzi.

Historia dos Seiscentistas (1 vol. inédito).

Historia da Arcádia de Lisboa (2 vol. inéditos).

É natural que estes três volumes sejam publicados

no formato in-8.°, antes de serem incorporados na edi-

ção definitiva das Obras do auctor, e em especial da

Historia da Litteratiira jiortuguexa.

Bocage, sua Vida e Época litteraria.— Porto,

Imprensa Portugueza— Editora, mdccclxxvii. 1

Tol. in-8.° pequeno de 307 pag.

Foi escripto para servir de Introducção á edição das

Obras completas de Bocage (Vid. n.° 59). A parte re-

lativa á Coniuração dos Pintos, e o estudo sobre o au-

ctor da Fc)?; da Rasão, ém que o nome do Lidio é equi-

parado a L'IIedois com que se assignava Bocage, com-

pleta-se na obra Questões de Litteratura e Arte liortu-

guexa, onde se reuniram os estudos separados do Plu-

tarcho portugtcez e da Actualidade, do Porto.

Este livro é um excerpto da obra intitulada Historia

da Nova Arcádia, um volume que faz parte da Historia

da Litteratura '(ainda inédito), e trata em especial de

José Agostinho de Macedo.

Historia do Romantismo em Portugal. —• Ideia

geral do Eomantismo — Garrett, HcrcaJano e
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Castilho. Lisboa, Xova Livraria Internacional,

1880. 1 vol. in-S.° portuguez, de 519 pag.

Este livro chegou a ter duas folhas impressas na Im-

prensa Portugueza, do Porto, em 1873. A introducção

foi formada de três lições do Curso superior de Lettras.

A parte refereutc a Castilho appareceu em um primeiro

esboço nos Estudos da Edade-média (Yid. n.o 43). O

ponto de vista critico acerca de Herculano, foi apresen-

tado ainda em vida d'este escriptor, na Bibliographia

critica, pag. 193 (1S73).

33) As modernas Ideias na Litteratura portugueza.

— Porto, Lugan d- Genelioux — Editores, 1892.

2 vol. in-8.°— 1.°, 450 pag.; 2.°, 516.

Contém Estudos publicados no Positivismo, vol. ii,

pag. 140, na Era Nova, pag. 289 e Manifesto do Par-

tido republicano de 1890, na Bibliographia critica, na

Revista de Estudos livres e Revista de Portugal; c

resto são trabalhos inéditos.

34) Questões de Litteratura e Arte portugueza. —
Lisboa. Editor A. J. P. Lopes. 1881. 1 vol. in-8.'

grande de 408 pag.

O primeiro estudo d'esta collecção foi publicado nc

jornal A Instrucçãn, do Porto, tendo sido proferido ene

uma Conferencia publica n"essa sociedade. — Os estudof

sobre o VeUio hjrismo portuguex sairam na Bibliogra-^

phiacritiea, Actualidade e Parnaso portuguex ?nodcrm

sendo fundamentalmente desenvolvidos. A influencáí

bretã na Litteratura portugueza foi o primeiro estud(

feito sobre o Cancioneiro Colocci-Brancuti. Sobre a On-

ycm portuguesa do Amadis de Gaula appareceu partem
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Revista de Filologia Eoraanza, (Vid.) outra no Positivis-

mo, vol. I, pag. 145; sobre a Canção do Amadis de

Gania, já o caracter provençal d'ella tinha sido definido

nos Trovadores galeeio-2)ortugtiex£S (Vid. n." 18) antes

de Monaci ter noticiado o seu achado na Rassegne set-

timanale, e de D. Carolina Michaelis escrever no Zeits-

cherifte fiir romanische Philologie, tom. iv, pag. 347 a

351 (8 de maio de 1880), cora o titulo Etuas neues nir

Amadis-Frage. O artigo Primórdios da Historia de

Portugal, appareceu na Bibliographia critica. A Eschola

hespanhola em Portugal saiu pela primeira vez na Era

Nova.

35) Theoria da Historia da Litteratura portugueza.

— Dissertação para o Concurso da 3.=^ cadeira

(Litteraturas modernas da Europa e especial-

mente a Litteratura portugueza) do Curso supe-

rior de Lettras. Porto, Imprensa Portugueza—
Editora, 1872. 1 vol. in-8.° de 102 pag.

35.^) _ Segunda edição: Sobre a Litteratura portu-

gueza. (No tomo I do Thesouro da Língua por-

tuguesa, por Frei Domingos Vieira, servindo de

Introducção). 1873.

36) Theoria da Historia da Litteratura portugueza.

(Terceira edição, totalmente refundida). Porto,

Imprensa Portugueza — Editora, 1881. 1 vol. in-

8.° francez de viii-206 pag.

Fundamentalmente reescripta, e em rigor é um nove.

livro.
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37) Historia da Universidade de Coimbra. — Impressa

por ordem da Academia das Sciencias. Lisboa,

Typograpbia da Acad., 1891. 1.° vol. in-8.°

grande de xvi-600 pag.

Appareceram anteriormente alguns excerptos com o

titulo de : Historia da Pedagogia em Portugal

na Revista de Estudos livres, vol. ii e iii. Anaunciado

no Prospecto da Hist. da Litt. de 1871, sob o titulo ge-

ral Littcratura official e Pedarjogia.

N'este volume vem a Livraria de D. Duarte (Vid.

Introducção cá Historia da Littcratura portuffue^^a)

completamente reestudada e com novos achados.

38) — O 2." vol. comprehende desde 1555 em diante.

E acompanhado de um importante Corpo de docu-

mentos inéditos, que constituirá um 3." ou i.'^ vol.

39) Manual da Historia da Littcratura portugueza,

desde as suas Origens até ao presente.— Obra

approvada pela Junta Consultiva de Instrucção

publica para os Cursos do 3.° anno de Portuguez

dos L3'ceus, por despacho de 28 de abril de 1875.

Porto, Livraria Universal de Magalhães & Moniz

— Editores, 1875. 1 vol. in-8.° francez de vii-

475 pag.

^'este livro corrigem-se muitos pontos dos diversos

volumes da Historia da Litteratura portugueza.

40) Curso de Historia da Litteratura portugueza.

— Adaptado ás aulas de Listrucção secundaria.
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Lisboa, Nova Livraria Internacional, 1885.—
Porto, Typographia de A. J. da Silva Teixeira. 1

vol. in-8.° grande de 411 pag.

É uma refundição fundamental do Manual (n." 39)

com novas informações litterarias, e um espirito critico-

philosophico, resultante de uma melhor corapreliensão

da Edade-média e da solidariedade da Civilisação occi-

deutal. Annulla o Manual.

41) Antologia portugueza. — Trechos selectos coor-

denados sob a classificação dos géneros littera-

rios, e precedidos de uma Poética historicn da

Língua portufiuexa. Porto, Livraria Universal de

Magalhães á- Moniz — Editores, 1876. 1 vol. in-

8.° francez de xxvii-350 pag.

Vêm n'este volume algumas composições inéditas de

Sá de Miranda, extrahidas do Cancioneiro manuscripto

de Luiz Franco, da Bibliotheca nacional, incorporadas

depois na monumental edição de D. Carolina Michaelis;

e uma outra de Bernardim Ribeiro. Chegou a ser ado-

ptado em alguns Lyceus.

42) Parnaso portiiguez moderno, precedido de um
Estudo da Poesia nioderiia portngucxa. — Lis-

boa, Francisco Arthur da Silva — Editor, 1877. 1

vol. in-8.° portuguez, de lxiv-320 pag.

Apparecem n'este livro elementos aproveitados nos

Cantos populares do Brazil, por Sylvio Eomero ; uma

parte da iutroducção foi deseuvolvida largamente com o
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titulo Vcl/io lyrismo portuguex, nas Questões de Litte-
ratura e Arte portugueza (Vid. n.° 34). Pela primeira
vez o elemento gallego foi aproximado da sua unidade
etbnica (Vid. n.o 10). Por via d'este livro foram tra-
duzidas para italiano algumas poesias lyricas portugue-
zas por Marco António Canini, no seu Libro dei Amore,

43) Estudos da Edade-média. — Philosophia da Litte-
ratura. Porto, Livraria Internacional, 1870. 1
vol. in-8.° francez de vii-332 pag.

O estudo relativo ás Cartas da Religiosa portngue-
za foi fundamentalmente reescripto sobre novos dados
históricos na Era Nova (pag. 103). A Poesia da Kave-
gaçào portiifjucxa, anteriormente publicada na Revista
eo7itemporanea de Portugal e Braxil, foi reescripta fun-
damentalmente na Historia de Camões (Vid. n.» 23).
O estudo sobre Romantismo em Portugal foi desenvol-
vido e comprovado largamente na Historia do Rommv-
tismo (Vid. n." 32).

44) Quadro das Litteraturas românicas, pelo dr. Gus-
tavo Grõber: a parte relativa á Historia da Lit-
teratura portugiiexa (48 pag.).

Ms. entregue a D. Carolina Michaelis para ser tra-
duzido era allemão ou transformado em collaboração se-
gundo a Índole da encjclopedia.
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3. Edições criticas

45) Cancioneiro portuguez da Vaticana. — Edição cri-

tica, restituida sobre o texto diplomático de Hal-

le, acompanhada de um Glossário, e de uma In-

troducção sobre os — Trovadores e Cancionei-

ros 'portuguexes. Lisboa, Imprensa Nacional,

MDCCCLXxviii. 1 vol. in-4.'' de cxii-236 pag.

Algumas Canções foram anteriormente publicadas uo

Manual da Historia de Litteratura porhigueza e na

Antologia portugiiexa (Vid. ii.°s 39 e 41). Desenvolve a

obra Os Trovadores galecio-portuguexes (Vid. n.° 18).

46) Crónica da fundaçam do moesteyro de Sam Vi-

cente dos Cónegos regrantes : da bordem do au-

relio doctor scto Augustinho : en a cidade de Lis-

boa. Porto, Lnprensa Portugueza, 1873. In-4.'*

de 25 folhas innumeradas. (Tiragem em papel de

linho e em pergaminho).

47) Obras de Christovam Falcão, contendo: A écloga

de Crisfal, a Carta, Ca?itigas, Esparsas e Sex-

tinas, com um Estudo sobre a sua Yida, Poesias

e Época.— Edição critica, reproduzida da Edição

de Colónia de 1 559, com a Segunda parte apo-

crypha de 1721. Porto, Imprensa Portugueza—
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Editora, 1871. 1 vol. in-8,° grande de 24 pag.

de introducção, e 40 de texto a duas columnas.

O prologo foi desenvolvido na obra Bernardim Ri-

beiro e os Bucolistas (Vid. n.o 21).

48) Obras completas de Luiz de Camões. — Edição

critica, com as mais notáveis A^ariantes. Tomo i

:

Parnaso de Luix de Camões : Vol. 1.° Sone-

tos. Porto, Imprensa Portugueza — Editora,

1873. 1 vol. in-8.°, de vm-221 pag. — Yol. 2.^:

Canções, Sextinas e Odes. Porto, Imprensa Por-

tugueza— Editora, 1874. 1 voL in-8.° de viii-

192 pag. — Vol. 3.°: Elegias. Porto, Imprensa

Portugueza — Editora, 1874. 1 vol. in-8.'' de

vin-121, e Éclogas, 3 a 46 pag. (nova pagi-

nação). — Vol. 4.° (Continuação das Éclogas),

Ibidem. 1 vol. in-8.*' de 47 a 211 pag. = Tomo ii:

Cancioneiro de todas as Rcdondilhas e Autos:

Vol. 5.0 : Redondilhas. Porto, Imprensa Portu-

gueza — Editora, 1874. 1 vol. de viii-24õ pag.

— Vol. 6.° : Autos e Cartas. Ibidem., 1874. 1

vol. in-8.° de 228 pag. =Tomo iii. Vol. 7.": Os

Lusíadas. Ibidem, 1874, in 8.° de viii-447 pag.

(Ha uma tiragem especial d*este volume com le-

tras iniciaes historiadas, cabeças e colophões em

todos os Cantos).

49) Parnaso de Luiz de Camões. — Edição das Poe-

sias h^ricas consagrada á commemoração do Cen-

tenário de Camões. Com uma Introducção sobre
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a recensão do texto lyrico. Porto, Imprensa In-
ternacional, 1880. Vol. I : Os Sonetos. In-8.° de
XL-192 pag.— Vol. II : Canções, Sextinas, Odes
e Outavas. Ibidem, 176 pag. — Vol. iii : Elegias
e Éclogas. Ibidem, 212 pag. (Edição de biblio-

graphos, tiragem 45 exemplares
; edição para col-

leccionadores, 25 exemplares).

Tem composições inéditas de Camões, de um Ms. da
Academia das Sciencias. O prologo completa a Biblio-
graphia camoniana (Vid. n.o 25) ; foi reproduzido com
largos desenvolvimentos no livro Camões e o Sentimen-
to nacional (Vid. n.o 26).

50) Os Lusíadas— Epopêa de Luiz de Camões.— Edi-
ção popular, conforme a 2.* de 1572, com um
Prospecto clironologico da vida do Poeta, e um
retrato. Porto, Imprensa Portugueza, mdccclxix.
1 vol. in-32 de xxiv-41:9 pag.

51) Os Lusíadas de Luiz de Camões. — Edição consa-
grada ao terceiro Cíínteuario do poeta. Porto, Im-
prensa Portugueza, mdccclxxs. 1 vol. in-S." gran-
de de LX-451 pag. (Traz uma biographia de Ca-
mões com novos achados depois dos estudos de
1873).

52) Os Lusíadas, por Luiz de Camões. — Edição re-

vista e prefaciada por Theophilo Braga e illus-

trada com os retratos de Camões e Gama. Lis-

boa, Xova Livraria Internacional, 1882. Tomo i,

in-16 de xx-15õ pag.— Tomo ii (com a biogra-
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phia de Vasco da Gama, por Teixeira Bastos) de

iv-140 pag.

53) Os Lusíadas (tiragem de 57 exemplares) 1889.

Lusíadas (Yid. n." 48, tiragem especial).

5-4) Excerptos de um Cancioneiro quinhentista.

—

Trovas que se fizeram nas Terças em tempo de

El-rei Dom Manoel, com uma Introducção do dr.

Theophilo Braga. — Publicados por António Fran-

cisco Barata. Évora, T^^pographia Minerva, 1883.

In-8.° pequeno, de 16 pag. de introducção não

numeradas, e 46 pag. de texto.

5õ) A primeira Poesia impressa de Luiz de Camões,

no livro do Doctor Garcia d"Orta intitulado Co-

lóquios dos S/)npIes e Drogas, com um Estudo

pelo dr. Theophilo Braga. Anno 363 (1887) do

nascimento de Luiz de Camões, auctor dos Lu-

síadas. Lisboa. Folheto de 22 pag. in-4.°

56) A terceira Poesia impressa em vida de Camões

:

A Elegia a D. Leonis Pereira. Folheto. Acom-

panha uma reproducção phototypica. Lisboa,

1892. (Saiu primeiramente no Circulo camo-

niano, vol. II, pag. 109).

57) Um Soneto de Camões glosado por Philíppe IL

f

i
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Lisboa, Imprensa Nacional, 1889. Folheto, in-8.<»

de 30 pag.

Foi reescripto com novos elementos e iucoi-porado no

volume Camões e o Sentimento nacional (Vid. n.o 26).

58) Gaia, romance por João Vaz. — Publicado segun-

do a edição de 1630, e acompanhado de um Es-

tudo sobre a transformação do romance iJopuJar

no romance com forma erudita nos fins do sécu-

lo XVI. Coimbra, Imprensa Litteraria, 1868. In-

8.° grande de viii-40 pag.

59) Obras completas de Bocage. — Vol. i: Sonetos.

Porto, Imprensa Portugueza— Editora, 1875.

^1-8." pequeno, de viii-386 pag.— Yol. ii: Can-

ções, Elegias, IdijUios, Cantatas, Ejnstolas e Sa-

tijras. Idem, ibid., 512 pag. —Vol. iii: Redon-

dilhas (Anacreonticas), Cançonetas, Glosas, Fa-

bulas, Epigrammas. Idem, ibid., 317 pag.

—

Vol. IV : Elogios dramáticos. Dramas allegori-

cos, Fragmentos. Idem, ibid., 195 pag. — Vol. v:

Versões lyricas, Episódios traduxidos, Fastos

(Metamorphoses). Idem, ibid., de 272 pag. —
Vol. vi: Poemas didácticos traduzidos. Idem,

ibid., de 467 pag. — Vol. vii: Dramas tradud-

ãos. 1876. Idem, ibid., de 304 pag.

Pertence a esta edição o volume Bocage, sua vida e

época litteraria, incorporado na Historia da Littera-

tura portugueza (Vid. n.° 31).
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60) Outomnaes.— Versos por Alexandre da Conceição.

Porto, Imprensa Portugueza, 1892. De pagina v

a XV, vem uma introducção sobre Alexandre da

Conceição.

61) Raios de extincta luz.— Poesias inéditas de An-

thero de Quental, com um Escorm biographico.

Lisboa, Tj-pographia da Academia. M. Gomes—
Editor, 1892. 1 vol. in-8.° de xlviii-2õ8 pag.

61-a) Campo de Flores.— Poesias lyricas completas de

João de Deus.— Edição authentica e definitiva.

Lisboa, Imprensa Xacional, 1893. 1 vol. iu-S." de

perto de 700 pag.

Edição promettida nas Modernas Ideias na Littera-

iw'a portii[iiieKa, vol. ii, pag. 49.
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SECÇÃO in

Actividade pliilosophica

Sociologia, Politica e Historia

62) Systema de Sociologia. — Lisboa, T3^pograpliia

Castro Irmão, 1884. 1 vol. in-8.° máximo, de

xvi-528 pag.

Uma parte dos Preliminares são desenvolvidos dos

Traços r/cracs de Philosophia positiva. O primeiro ca-

pitulo appareceu pela primeira vez no Positivismo (vol.

II, pag. 405, e vol. iii, pag. 22 e 165). O segundo ca-

pitulo desenvolve a Mesologia das Oivilisaçòes [Era

Nova, pag. 481). O terceiro capitulo, dos Traços geraes,

desenvolvendo a tlieoria da População ; e a Theoria dos

Gravides Homens, que serviu de introducção ao Plu-

tarcho portuyuex, e appareceu com ampliações na Eney-

clopedia republicana, até á sua redacção e incorpora-

ção definitiva. No terceiro capitulo entrou a Organi-

sação da Sociedade romana {Positivismo, tom. i, pag.

160) com modificações capitães, e a Marcha da politi-

ca europèa em relação ao destino da Civilisação Occi-

dental {Positivismo, tom. iv, pag. 3, 81, 253). No
quarto capitulo entrou a Constituição da Esthetica po-

sitiva {Positivismo, vol. I, pag. 409), a Sgstematisa-

çcU) da Moral e Moral na Sciencia e na Industria

{Ibid., vol. 11, pag. 100 e 203) e parte da Disciplina

mental, vol. i, pag. 1. No quinto capitulo desenvol-

ve a Classificação dos Conhecimentos humanos, pri-
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meiramente apresentada nos Traços rjeraes de, Philoso-

phia positiva, com retoques essenciaes e novos scheraas.

Esta obra é a Introducção de um Systema geral de

Sociologia (era elaboração).

N. B. — Os preliminares da Sociologia foram tradu-

zidos em italiano, por Tebaldo Falcone, publicados na

Rirista scientifica de Morselli (1S80) e trauscriptos na

Revice socialistc, n.° 18, 3.° anno.

63) Historia Universal. — Esboço de Sociologia de-

scriptiva. Lisboa, Xova Livraria Internacional —
Editora, 1879. 1 vol. in-S." grande, de 284 pag.

(Parte i : Noção positiva da Historia — Civili-

sações fundadas sobre o empirismo das Artes

hidustriaes : Egypto, Chaldêa, Babylonia e As-

sjria).

Na Advertência do Editor, no fim d'este volume, lê-se

:

« O livro que hoje publicamos, encerra o estudo para as

lições professadas na regência interina da Cadeira de

Historia universal e pátria (1878-1879) no Curso su-

perior de Lettras ; e como documento do seu trabalho o

dr. Theophilo Bra^^a entendeu devel-o publicar como in-

dependente do plano, cuja realisação depende era gran-

de parte do accidente das assiguaturas».

64) Historia Universal. — Lisboa, Xova Livraria Li-

ternacional— Editora, 1882. 1 vol. in-S." grande,

de 320 pag. (Parte ii : As CirilisaçÕes cosmo-

politas ptropagadoras das Civilisações isoladas.
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Hegemonia das Raças semíticas — Phenicios —
Hebreus— Árabes)

.

Tanto esta como a obra antecedente formarão parte do

Systcma geral de Sociologia, na secção intitulada:

Statica social.

(35) Origens poéticas do Christianismo (Sciencia das

Religiões). — Porto, Livraria Universal de Maga-

lhães «& Moniz — Editores, ISSO. 1 vol. in-S." de

viii-296 pag.

Esta obra continua-se no livro das Lendas christãs

(Vid. n.'» 60). — Appareceu pela primeira vez annuncia-

da em 18iJ4 no prologo da Visão dos Tempos, pag.

VIII, com o titulo geral de Historia da Poesia do Cíiris-

tianismo; e outra vez em iStjQ, na 2.* edição, pag.

XLiii. Tanto as Origens como As Lendas cliristãs for-

mam a primeira e a segunda parte d'esse livro, cuja pri-

mitiva elaboração serviu de estimulo ao auctor para os

seus estudos sobre a Edade-média.

66) As Lendas christãs. — Casa editora Lugan & Ge-

nelioux. Porto, 1892. 1 vol. in-8." de xii-400

pag.

O primeiro capitulo appareceu no tomo iv do Positi-

vismo, pag. 481. — O capitulo sobre Virgílio na Edade-

média é a refundição do que primeiro appareceu no.s

Estudos da Edade-média ; o capitulo sobre O Doutor

Fausto e a Lenda de Dom João appareceram pela pri-

meira vez no Positirisino, tom. ii e iv. As lendas do

Santo Graal e do Judeu Errante foram fundamental-

mente reescriptas, aproveitando poucos dos elementos

contidos nos citado.^ Estudos da Edade-média, que fi-

caram totalmente annullados.

30
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<)7) Poesia do Direito. — Porto, Casa da Viuva More

— Editora, 1865. 1 vol. in-S." de xvi-184 pag,

A parte que se refere ás Origens poéticas do Direito

portttguex foi reescripta com novos factos na Historia

do Direito portuyiicx. D'esta obra extrairam o dr. Oli-

veira Valle e dr. Caetano de Andrade duas theses para

o seu acto de conclusões magnas na Universidade. —
Ha um pequeno excerptn publicado no Archivo Pittorcsco.

()8) Traços geraes de Philosophia positiva, compro-

vados pelas descobertas scientiíicas modernas. —
Lisboa, Nova Livraria Internacional — Editora,

1877. 1 vol. in-8.° grande de 240 pag.

A parte d'esta obra que não entrou transformada ncv

Systema de Sociologia, é restricta á Psychologia, e será

incorporada com novos resultados na Esthetica positi-

va (obra que pertence á Dynamica social, segunda

parte do Systema geral de Sociologia).

Na Advertência do Editor, no fim do primeiro volu-

me da Historia universal, se lê : « Os Traços geraes

de Philosophia positira, formados das lições na cadeira

de Philosophia no Curso superior de Lettras (1874-

1878), ...»

09) Historia do Direito portuguez. — Os Foraes.

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1868. 1

vol. in-8.° grande de xv-157 pag.

No capitulo III d"este livro foi desenvolvida a parte

que se intitula Origens poéticas do Direito porttiguex,

na obra Poesia do Direito (Vid. n.° 67).

70) Soluções positivas da Politica portugueza : Par-

te I : Da aspiração revolucionaria e sua disci-
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pUua em opinião drmocratica. Lisboa, Nova Li-

vraria Internacional, 1879, Li-32, de 94 pag. —
Parte ii: Do Systema constitucional co)no trans-

igência provisória entre o Absolutismo e a Re-

volução. Ibid. LS79, de 132 pag. — Parte iii:

Do advento evolutivo das Ideias democráticas.

Ibid. 1879, de 386 pag. (Também uma tiragem

com o titulo Historia das Ideias republicanas

em Portugal, com um prologo especial).

71) Dissolução do Systema monarchico-representa-

tivo. — Lisboa, Nova Livraria Internacional, 1881.

1 vol. in-1 6 de iv-204 pag.

Repro(lucção'systematica de artigos do Febate, Van-

guarda e Século, jornaes da democracia portugueza.

72) Os Centenários, como Syathese affectiva nas So-

ciedades modernas. — Porto, Typograpbia Teixei-

ra, 1884. 1 vol. in-32 de x-234 pag. (N.° 1 da

Bibliotheca moderna Luso-Brazileira, de Matheus

Perez).

O primeiro estudo serviu de prologo á Bihliocjraphia

camoniana, porém aqui ampliado cora a Biographia de

Camões (Vid. n.° 52) e uma apreciação do Congresso

das Associações portuguezas.— O segundo estudo appa-

receu na Era ^ova (pag. 337) aqui ampliado com a

parte referente á sua influencia politica (artigo do Sé-

culo). A terceira parte appareceu no Positivismo (vol.

I, pag. 325). O quarto estudo, sobre Diderot, appare-

ceu na Revista de Estudos Livres (vol. i, pag, 529). O
quinto estudo, sobre o Marquez de Pombal, appareceu

parte no Positivismo (tom. ly, pag. 62) e parte no Sé-

culo.
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SECÇÃO IV

Varia : Juvoniliii — Opúsculos — Separata
— Collaboração jornalística

(Pequenos Esciiptos)

73) Folhas Verdes. — Ponta Delgada, mdccclix. 1 vol.

in-S." grande de xx-2õ8 pag. (O prologo é de

Francisco Maria Supico, sobre a historia littera-

ria da Ilha de S. Miguel).

73-a) Folhas Verdes. — Versos dos quinze annos. 2.* edi-

ção correcta e augmentada. Porto, Livraria de

Anselmo de Moraes, 1869. 1 vol. in-8.° de viii-

290 pag.

N"esta edição fiji supprimiilo o Prologo de F. M. Supi-

co, e accrescentou-se o poemeto em quatro cantos Crra-

ves Nadas (continuação do Hyssope de Diniz) e uma
farça da esdiola nacional, segundo a tradição de Gil Vi-

cente, O Lobo da Madragòa. No fim do volume vem
em Appenso, a transcripção dos Juízos da Imprensa so-

bre as Obras de Theopbilo Braga.

74) Coutos phantasticos.— Lisboa, T^-pographia Uni-

versal, 18GÕ. 1 vol. in-8.'' de xi-217 pag.

Os contos A\as brancas e O Véo, saíram na Reris-

ta contemporânea de Porfiiçial e Braxil; os restantes

foram publicados no Jornal do Cononercio, á excepção

dos dous últimos, que pela primeira vez appareceram

1
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n'este livro. Em ISSG foram casualmente reproduzidos

em folhetins da Folha Nova, do Porto. Existe um con-

to avulso na Renascença, do Porto, reproduzido depois

na Selecta Infantil, de Joaquim de Araújo, e outro A
Fosa de Saron, em uma pequena Revista académica de

Lisboa.

7õ) Gramraatica portugueza elementar, fundada so-

bre o methodo historico-comparativo. Porto, Li-

vraria Purtugiieza e Estrangeira, 1876. 1 vol.

in-8.° de xi-151 pag.

Adinittida no Lyceu de Santarém, e no Brazil no Col-

legio de Pedro ii.

76) Historia da Poesia moderna em Portugal. — Car-

ta a Nogueira Lima sobre a Grinalda. Porto,

Typographia da Livraria Nacional, 1869. Opús-

culo in-8.° grande de 20 pag.

Foi incorporado este Estudo na Introducçào d His-

toria da, Litteratura portKguexa. Animou Nogueira

Lima a completar o seu vasto repositório de Poesia mo-

derna, dedicando por isso ao auctor o quinto volume.

N'esta collecção da Grinalda publicou o Piano de El-

vira, (incorporado nas Torrentes], a Noite escura da

alma, de S. João da Cruz, e duas pequenas versões de

Euneberg (Vid. n.» 5-a).

77) As Theocracias litterarias. — Relance sobre o

estado actual da Litteratura portugueza. Lisboa,

Typographia L^niversal, 1865. Opúsculo in-8.°

grande de 14 pag.

Pertence á celebre questão da Esvliola de Coimbra,

que se denominou mais tarde Dissidentes litterarioi^.
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Fora escripto para fulhetim do Jornal do Commercio,

onde o não quizeram publicar, deixando o auctor de fa-

zer parte da collaboração. A esta épooa da collaboração

do Jornal do Commercio pertencem os artigos sobre

Poesia popular portugiieza (Vid. n.° G) e os Contos phan-

tasticos (Yid. n.'^ 74).

78) Excavações bibliographicas. — Século xvi: As

Poesias e Prosas de Fernão Rodrigues Lobo So-

ropita. Porto, Typographia do D/ario Mercantil,

1868. In-8." pequeno de 15 pag.

Foi incorporado depois na Historia de Camões,

quando se estudou a personalidade de Soropita. E da

maior raridade; simples tiragem de um artigo sobre a

edição de Soropita, publicado no Diário Mercantil, do

Porto.

79) O Cancioneiro portuguez da Vaticana e suas re-

lações com os Cancioneiros dos séculos XIII e

XIV. (Separata du Zeitsclirifte fiir romanische

Philologie, de Bresláo), 1877. In-8.° de 29 pag.

Foi incorporado cora importantes modificações na in-

troducção á edição critica do Cancioneiro portuguex da

Vaticana (Vid. n."> 45).

80) Sobre a origem porLugueza do Amadis de Gaula.

(Separata da Rivista di Filologia romanxa. Vol. i,

fase. 3). Imola, 1873, In-8.° grande de 11 pag.

Incorporado nas Questões de Litteratura e Arte por-

tmjuexa (Vid. n." 34). Por este artigo é que Du Puy-

maigre apreciou a questão do Amadis, retomada por

Braunesfel.
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SI) Cartas curiosas do Abhade António da Costa,

(Separata do Boletim de BibUoyraphia poriti-

guexa, n.°^ 6 e 8). Coimbra, 1879. In-8.° grande

de 24 pag.

Incorporado nas Questões de Litteratura e Arte por-

tugue7M (Vid. ii." 34).

82) Revista critica de Litteratura moderna. — A
Delphina do Mal, por Thomaz Ribeiro. Porto,

Imprensa Popular, 1868. In-8.° grande de 32

pag.

A esta collecção pertence um segundo folheto escripto

por Oliveira Martins sobre Theophilo Braga e o Ro-

manceiro portugiieK.

83) Os Criticos da Historia da Litteratura portu-

gueza. — Exame das affirmações dos snrs. Oli-

veira Martins, Anthero de Quental e Pinheiro

Chagas. Porto, Imprensa Portugueza — Editora,

1872. In-8.° pequeno de 48 pag.

Provocou dous violentíssimos folhetins de Antliero

de Quental, no jornal O Priniciro de Janeiro, do Porto.

84) Retrato e Biographia de Gamões, escripta espe-

cialmente por ... e oíferecida grátis pela Casa

Minerva. Lisboa, 10 de junho de 1880. (Uma

tira dobrando em in-32, com 6 pag. de texto).

Incorporada na Biographia da edição dos Lusíadas

("Vid. n.° õ2) e dos Centenários (Yid. n." 72).
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85) Camões, a Typographia e as Sciencias no sé-

culo XVI. — Conferencia feita pelo ... na sala

da Associação typographica lisbonense, no mez

de julho de 1880, por occasião e para festejar i>

tricentenário de Luiz de Camões. Impresso em
Lisboa e offerecido á Associação typographica lis-

bonense, no dia do seu anniversario. 1892. Li-8.*

grande, gothico, 8 pag. não numeradas.

Appareceu pela primeira vez eiu 1880 no Relatório

annual da Associação t^^pographiea

.

SG) O Poema de Camões. — Poesia consagrada ao

Centenário do Poeta, para ser recitada na Ma-

tinée dos actores no Theatro normal. Lisboa, Im-

prensa de Sousa Neves, 1880. In-8.° de 8 pag.

(Duas tiragens com differente cercadura de pa-

gina).

Incorporada nas 3h'rar/€us Seculares (Vid. n." 5) com

mais nnia estroplie final com que foi recitada no Porto

em ISSO pela actriz Falco.

87) Stella Matutina, poema biblico.— Porto, Typogra-

phia de Sebastião José Pereira, 1863. In- 8.**

grande de 14 pag.

Incorporado na Visito dos Tempos (Vid. n.° 1). Tem
algumas variantes, epigraphe e uma nota. Teve uma ti-

ragem de 200 exemplares, para oífertas.

88) Voltaire. — Conferencia publica para celebrar o

primeiro centenário de Voltaire. No Grémio Ope-

rário de Lisboa, em 30 de maio de 1878. Porto,
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Imprensa Conimercial, 1878. Iii-S.'* grande de

26 pag.

Incorporada nof? Centenários (Viil. n.° 72).

89) O Centenário da descoberta da America. — Lis-

boa, na l\vpographia da Academia real das Scien-

cias, 1892. In-i.^ de 20 pag.

Para servir de introducção geral á série de Memo-

rias apresentadas pela Conimissão executiva do Cente-

nário de Colombo, por determiniição da Academia das

Sciencias.

90) Michelet.— Conferencia historico-litteraria. Lisboa,

Nova Livraria Liternacional, 1877. In-32 de 31

pag.

lucorpoi-ada no livro As modernas Ideias na Littera-

tura porturjuexa. Foi celebrada esta conferencia para

concorrer com uma subscripção portugueza para o tu-

mulo de Michelet (Vid. n.° 33).

91) Espirito do Direito civil moderno. — Direito sub-

sidiário. Propriedade, Contractos. Porto, Livraria

Internacional, 1870. In-8.° grande de 40 pag.

These de concurso para uma substituição na Facul-

dade de Direito, da Universidade, em 1S71. Mereceu a

attenção do dr. Vicente Ferrer Netto Paiva, que em

carta particular enunciava a seu sobrinho o dr. Seiça,

que a Faculdade de Direito devia admittir o auctor ao

magistério.

92) Caracteristicas dos Actos commerciaes. — Dis-

sertação para o concurso das cadeiras de Com-
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mercio e Economia politica, na Academia Polyte-

chnica do Porto. Purto, Typographia Lusitana,

18G8. In-8." grandi? de 46 pag.

Foi rejeitado o auctor u'esse concurso; comtudo, este

trabalho era citado na aula de Direito Commercial, no

4.0 anuo da Faculdade de Direito.

93) Theses sobre os diversos ramos de Direito, as

quaes na Universidade de Coimbra em 1868 de-

fenderá, etc. — In-8.° grande de 22 pag. (Xa

Imprensa da Universidade).

Foram as primeiras theses que se publicaram em por-

tuguez 110 regimen universitário.

94) Chateaubriand. — Obras primas : Atala — Re-

nato — Acenturas do derradeiro Âbencerrage.

Coimbra, Imprensa Litteraria, 1867. 1 vol. in-8.''

de viii-248 pag.

9õ) Balzac.

—

A Duquesa de Langeais— A missa

do atheu— Uma paixão no deserto. Porto, na

Typographia de Manoel José Pereira, 1869. 1

vol. in-8.° de xxxii pag. : Introducção ás Obras

de Balzac. Texto 263 pag. (NB. Na capa da

brochura anuunciava-se a traducção do Primo

Pons).

A Introducção geral á Comedia liumana foi desen-

volvida e incorporada na obra As tnodernas Ideias na

Litteratura portiigucxa.
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96) Fabulas de Lafontaine, illustradas por Gustave

Doré.— Texto portuguez de Bocage, Filinto Elj-

sio, Curvo Semedo, Costa e Silva, Malhão e Cou-

to Guerreiro, e pelos mais notáveis poetas con-

temporâneos de Portugal e Brazil. Obra acompa-

nhada de estados cri ticos pelos snrs. Pinheiro

Chagas, Ramalho Ortiijão e Theophilo Braga.

Lisboa, David Corazzi, 1886. 2 vol. in-fol.

Pertencem-llie n'esta obra o estudo intitulado Prorrs-

so artístico de Lafontaine, pag. xxvii a xxxi, e a tra-

duc(;ão da Fabula xx do livro i : O homem e a sua

imagem, (pag. 71) feita pela forma homeometrica, ho-

meorythmica e liomoestrophica.

97) Plutarcho portuguez.

A iutroducção geral, T/icoria dos grandes Hotnens,

appareceu mais desenvolvida na Encyclopedia repulii-

cana, e com maiores ampliações no capitulo ii do Sys-

tema de Sociologia, §. iii (Vid. n.*' 62).

Na 1.* série: as biographias de Camões (fasciculo

iii); Padre António Vieira (fasciculo vi); Marquez, de

Pombal (fascículo vii) ; Bocage (fasciculo x).

Na 2.^ série: as biographias de Gomes Freire de An-

drade (fasciculo Tíii); Almeida Garrett (fasciculo xi).

98) No livro sobre Pombal, escripto por differentes lit-

teratos, vem: O marquez de Pombal e a restau-

ração da Litteratura portugueza. (De pag. 211

a 231).

Eeirapresso com uma segunda parte sobre a fundíi-

ção da Academia das Sciencias, com o titulo : O sécu-

lo XVIII em Portugal, na Revista de Portugal.
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99) Bibliographia critica de historia e litteratura

(187o-lS7õ). — Porto, Imprensa Litterario-Com-

mercial, 1875. 1 vul. in-S." grande de 390 pag.

N'esta revista pcrtencera-lhe os artigos

:

— Chronica da fundação dn mocstcyro de Sam Vi-

cente dos Cónegos regrantes, 1873 (a paj^. 240).

— Considcrations sur la marche des idées et dcs

éfénements dans les temps modemes, 1872 (a pag. 148).

— Discoiirs de reception de Mr. Littré, 1872 (a pag.

274).

— Retrato de la Lozana andaluxa, do padre Fran-

cisco Delicado, 1875 (a pag. 97).

— As Saudades aa Terra, do dr. Gaspar Fructiioso,

1873 (a pag. 215).

— Helena, fragmento de um romance inédito de Gar-

rett, edição de 1871 (a pag. 226).

— Don Juwi Ruix, de Alarcon ij Mendoza, por Guer-

ra y Orbe, 1871 (a pag. 309).

— Opúsculos, de Alexandre Herculano, 1873 (pag.

193).

— Camões e os Lusíadas, por Francisco Evaristo

Leoni, 1872 (a pag. 6.5).

— Os Lusíadas, ensaio sobre Camões e a sua obra,

por Oliveira Martins, 1872 (Ihid.).

— Camões e os Lusimlas, por Joaquim Nabuco,

1872 (Ibid.;.

— Musicas e canções populares, colligidas por Ne-

ves e Mello, 1872 (a pag. 204).

— Rotnancero dei Cid, colligido por D. Carolina ]Mi-

chaclis. 1871 (a pag 337).

— Canfi aiilichi j>nrfof//irsi, traftl dal Códice Vafi-

cana, j>or E. Monaci. 1873 (a pag. 244-318).

— Noticia dos manuscriptos da Lirraria da exc.™'

casa lie Sam Lourenço, 1871 (a pag. 224).
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— La literatura portuguesa en el siylo XIX, por

Eomero Ortiz, 1870 (a pag. 33).

Beitrdge %ur Textkritik der Lusíadas der Ca-

mões, 1872 (a pag. 2.57).

— Cancionero de Lope de Stunirja, 1873 (a pag.

321).

Cervantes y cl Quijute, por Tubino, 1872 (a pag.

2.30).

— Bistoria y juicio critico de la Escuela poética sc-

vellana, 1871 (a pag. 17).

100) O Positivismo, revista de philosophia dirigida

por . . . e Júlio de Mattos. 1878-1879. Primei-

ro volume. Porto, Livraria Universal de Ma-

galhães & Moniz — Editores, 1879. 1 vol. in-8.''

grande de 484 pag.

Pertencera-lhe os artigos:

Disciplina mental (pag. 1); Gram Vasco, determi-

nação (la sua personalidade histórica (pag. 50) ;
Ba-

ses positims das doutrinas socialistas (pag. 84); A

impressão ariistica (pag. 110); Organisação da socie-

dade romana (pag. IGO) ; Formação da lenda do

Fausto (pag. 213); Mentalidade positiva (pag. 245);

Origem dos Ciganos (pag. 2(59) ; Voltaire, conferencia

publica (pag. 325) ; A Edade-mcdia segundo a Philoso-

phia positiva (pag. 369) ; Constituição da Esthetica

positiva ([lag. 409). — Bibliographia : Amadisron Gal-

lien, von Ludwig Brannsfels (pag. 145): Las Kaciona^

lidades, por Pi y Margall (pag. HOO) ; Historia da Ci-

vilisaçuo ibérica, por Oliveira Martins (pag. 385).

— (1879-1880). Segundo volume. Ibidem, 1880.

In-8.° de 523 pag.

Artigos : O centenário de Camões em ISSO (pag.

1) ; Tradições das raças selvagens do Brasil (pag. 22)

;
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Moral na seicneia e na iiuliistria (pag. 100) ; Syste-

matisação da Moral (pag. 203) ; As faculdades poéti-

cas (T^^\r. 253); Gil Vicente, onrives e poeta (pa<^.

348 j ; Sociologia, esboço dediictivo (pag. 405).— Biblio-

graphia : Historia de Portugal, por Oliveira Martins

(pag. 140); Ás festas do centenário de Camões (pag.

167, 24Õ, 317); O centenário de Camões no Braz il

ípag. 513).

O Positivismo. (1880-1881). Terceiro volume. Ibi-

dem, 1881. In-8.° grande de 449 pag.

Artiufos : Sociologia (conclusão, a pag. 22 e 160);

Gil Vicente ourives e poeta (pag. 127); O centenário

de Calderon (pag. 207); Politica jjositiva (pag. 291 1;

Superstições populares portuguexas (pag. 391 1. — Bi-

bliographia : Portugal contemporâneo, por Oliveira

Martins (pag. 345).

-(1882). Quarto volume. Ibidem, 1882. Typogra-

phia Elzeviriana. 1 vol. in-S." grande de 504

pag.

Artigos : Marcha da j)olitica europêa em relação

aos destinos da Civilisação occideníal (pag. 3, 81,

2õ3); O ccíitenario do marquex, de Pombal (pag. 62);

A lenda de D. Joõo (pag. 333) ; Formação das Lendas

ekristãs (pag. 431). Xo ultimo numero d"esta revista

lê-se : « Traballios numerosos e absorventes de um dos

directores de O Positivismo, o ?nr. Júlio de Mattos,

ultimamente nomeado medico adjunto do Hospital de

alienados do Conde de Ferreira, forçando este senbor

a retirar-se da direcção d'esta revista, determinam a

suspensão delia ».
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101) Revista de Portugal. (1889). Porto.

Vol, I — N.o» 2 e 3 : A Epojyêa da Humanidade.
N.o 6 : O secido XVin evi Portugal (Vid. nP 98,

onde vem a primeira parte d'este estudo).

Vol. IV — N."» 20 : Novos dados sobre a vida de

Bernardim Ribeiro.

N.o 21 : João de Deus.

102) Circulo camoniano. (1889-90).

N.° 2 : Cainòes e a j^oesia j^opular na índia j^ortU'

guexa.

N.° 3 : Camões e a gruta de Macau,
N.o 4: O nome de Imíz, de Cam(7es.

N.o 8: Homenagem a Camões por um Poeta judeu.

N.° 9: O visconde de Juromenha.

N." 10: O maravilhoso nos Lusiadas.

— (1891—?):

Fase. I : Camillo e Camões.

Fase. V : Camões e a historia da provinda de San-

ta CruK.

103) A Era Nova— Regista do movimento contempo-

râneo, dirigida por . . . e Teixeira Bastos. Pro-

prietários: Silva Lisboa e Joaquim dos Reis.

(1880-1881). Lisboa, 1881. (Typograpbia Sousa

Neves, e depois Ferreira). 1 vol. in-8.° grande de

iv-572 pag.

Artigos : Os livros pojntlares portuguexes (pag. 3 e

49) ; Da tradição poética provençal na litteratura

poiiugueza (pag. 97) ; A historia de Portugal na vo%

do povo (pag. 1 48) ; As Cartas da Religiosa portugue-

%a (pag. 193j; As adivinhas populares (pag. 241 e
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433)
;
Henriques Noíjncira (pag. 289) ; Monumentos

da littcratura portuyuexa (pa<í, 320, 414 e 467); O
centenário de Calderon ;paj<. 337); Os jogos popula-
res infantis (pag. 343); Littré (pa-. 385); Mesolonia
das Civilisações (paj,'. 481). — Poesias: .4 linfjuagem
dos mijllios (pa,^^ 81); Os semeadores da peste (^»g.
560). —Variedades: A Civiiisação arahe em Portugal
(pají. 88); O romance popular de Virgílio (pag. 89);
O descante como origem da musica moderna (pag.

91); A canção do Amadis de Gaula (pag. 184);
Uma saíra do século Xr(pag. 187).- Bibliograpliia

:

Sonetos, por Anthero de Quental, e Filigra7ias, por
Freitas e Costa (pag. 334); Lyra intima, por Joaquim
de Araújo (pag. 509).

104) Revista contemporânea de Portugal e Brazil (no

vol. v)

:

O masthodonte — Ultima gargalhada de Mephisto-
jjheles — A lenda popular da hospitalidade — Mysti-
ca da arte — Xotas hiographicas sobre José Oomes
Monteiro— As axas brancas — O Véo.

lOõ) Revista de Estudos Livres. —Directores littera-

rios em Portugal, dr. Theophilo Braga e Teixei-

ra Bastos. Xo Brazil, drs. Américo Braziliense,

Carlos Koseritz e Sjlvio Eomero (1883 a 1884).

Lisboa, Xova Livraria Liternacional— Editora,

1884. 1 vol. in-8.'' grande de 580 pag.

Artigos : Elementos da Nacionalidade iwrtuguexa
(pag. 4, 6, 13, 49, 97, 145, 193, 241, 289, 337, 433,
481).— Bibliograpliia: Sciencia ^Jre-historica (pag.

138)
;
Lucros e perdas (pag. 333) ; Principios de Eco-

nomia politica, de tíodrigues de Freitas (pag. 428)

;

Programma da Eerista (pag. 1) ; Didcrot (pag. 529)'.
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Revista de Estudos Livres. (1884 a 1885). Ibidem.

Artigos : Historia da Pedarjogia cm Portugal (pag.

1, 105, 158, 217, 232, 469, 521); Pequeno estudo so-

bre o Conto da Carochinha (pag. 165) ; Almeida Oar-

rett (pag. 3t)õ).— Bibliographia: Farfarras, de Theo-

philo Dias (pag. 153); Z). Joào I e a alUança inglexa

(pag. 258); Bosquejos ethnologicos (pag. 355); O Can-

cioneiro da Ajuda (pag. G07).

— (1885 a 1886). Ibidem.

Artigos: O Padre António Vieira (pag. 1); Sobre

a Poesia popular da Galiixa (pag. 80 e 114); Gomes

Freire de Andrade (pag. 2411; Historia da Pedago-

gia (pag. 321, 425, 529); Ensaio sobre a moderna

concepção do, Direito (pag. 419).

— (1887):

N." 1: A Grécia e a sua missão histórica.

Revista Lusitana, archivo de estados philologi-

cos e ethnologicos, relativos a Portugal. 1887.

N.o 1 : Formas populares do Theatro portuguex —
O conde de Lu% Bella.

N.<* 2 : Additamento aos Cantos j^opulares dos

Açores.

Carlos Ribeiro. — Revista scientiíica, 1889-91.

Vol. I, n.° 1 : O mytho de Istar em uma lenda ex-

tremenha e asturiana. No vol. ii, n." 5 : O mytho

chaldco-babylonico dos amores de Istar na tradição

Occidental.

106) Na Academia, de Madrid, de 29 de abril de

1877: Typo do Romance ijopidar hespcmhol

31
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anti<)0. Ibidem: Sanches, precursor do Positi-

vismo. Yol. II : O riso de Cervantes, ibidem.

107) Na Philosophie positive, revue dirigée par E.

Littré et G. W3Touboff (viii® année, n.* 1,

Juillet-Aoút, 1875): Constitution de VEstheti-

que positive (pag. 34 a 51).

Mr. Littré acerescentou a seguinte nota

:

« Mr. Théophile Braga, qui occupe un rang élevé

dans renseignement de la littérature de son pays, est

un honinie jeune encore, dont la reputation s'étend au

dela (les limites du Portugal ».

108) Na Zeitschrifte fur romanische Philologie, de

Bresláo (Yid. n.° 50 retro), fase. ii, 1877.

109) Xa Rivista di Letteratura popolare, diretta da

Francesco Sabatini. Vol. i, fase. ii: Litteratiira

dos Contos populares poHuguexes (pag. 116 a

136). Roma, 1877.

nO) Na Rivista di Filologia romanza, diretta da Er-

nesto Monaci. Vol. i, fase. iii (Yid. n.° 80 retro).

Eoma, 1875. Sobre a Origem portugiiexa do

Amadix de Oaula.

111) No Atheneum, de Londres, n." 2:638, de 18 de

maio de 1878. Sobre a traducção dos Lusiadas

em inglez por Aubertin. Ibidem, diversos artigos

bibliographicos.
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112) Na Illustracion ibérica, de Barcelona (anno ii,

1884, n.°^ 95, 96, 97), artigo sobre a invasão

árabe (traducção dos Elementos da XaeionaU-

dade jjortuyuexa). Parte d'este estudo appare-

ceu também traduzido na Voz de la Catalunha.

113) Na Biblioteca de las Tradiciones populares es-

paiíolas, tomo vii, vem a pag. vii-xlv um es-

tudo Sobre a poesia popular da Gallixa, ser-

vindo de prologo ao Cancioneiro popular gal-

lego, de D. José Perez Ballesteros, tomo i. Ma-

drid, 1885.

114) No Instituto, de Coimbra: artigos sobre a Poe-

sia romana amorosa; sobre a Poesia^ heroi-co-

rnica.— Poesias : A volta ; O pardalsinho de

Lésbia.

llõ) Na Encyclopedia republicana: artigo sobre i?í7o.s-

funerários; Os grandes homens; Nota das Con-

ferencias sobre Camões.

116) Na Renascença, de Joaquim de Araújo: Biogra-

phia de João de Deus ; sobre Os romances

realistas, de Eça de Queiroz; sobre as Novel-

las do Minho, de José Augusto Vieira.— Poe-

sia: A vinha do Senhor e di Fabula moderna;

No cerco do Porto.

117) Na Á Volta do Mundo: Sobre as Superstições

populares portuguexas, pag. 41, 47, 72, 91,
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106, 124, 189, 154, 170, 185, 210, 226, 242,

256, 290, 321, 338, 369, 385, do vol. n.

Incorporadas no vol. O povo poHtigucx (Vid. n.° 14).

118) Na Galeria republicana: Sobre Henriques No-

gueira; A Revolurão de 1820.

119) Xo Occidente : Biograpbias de Calderon de la

Barca; Einilio Littré (acompanhadas de re-

tratos).

120) Yakia:

Andaluzia, x^umero único. — Uma prosa.

Álbum de Casamichiola. — Texto em prosa.

Porto-Andaliteia. — Estrophe.

Lisboa-Porto. — Poesia: Fraternidade.

Álbum Calderoniano. — Poesia.

Conferencias publicas

:

1. Programma do partido republicano portuguex,

12 de janeiro de 1891. (Folha solta).

2. Sobre Os grandes homens, 1872 (na Federação

académica)

.

3. Da anarchia dos espiritos (no Atbeneu, em

187Õ).

4. Sobre Michelct (na Associação dos Empregados

do Commercio, 1878).

5. Sobre Voltaire (no Club Operário de Alfama,

1878).

6. Sobre a Vida de Camões (Idem, 4 conferencias

por oceasião do Centenário em 1880).

7. Sobre a Forinação da Litteratura portuguexa

(na Sociedade de Instrucção do Porto, 1880)

.
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8, Sobre a Communa de Pm-is.

9. Sobre a Politica scientifica.

10. Disciplina mental pela Sciencia (no Club

TJnião, 1877).

11. Sobre o Marqnex de Poinbal.

12. Sobre a Tomada da Bastilha.

13. Sobre Henriques Nogueira (no Club Henri-

ques Nogueira).

14. Sobre a Missão da Philosophia no século XIX
(no salão da Trindade).

15. Sobre As bases fundamentaes da Pedagogia

moderna (na Camará Municipal).

16 a 20. Sobre Os Jesuítas (No Club Henriques

Nogueira).

21

.

Sobre o Anniversario da proclamação da Re-

publica no Brazil.

22. Desenvolvimento das Litteraturas românicas

(na Academia das Sciencias).



Série clironologica das Obras de Tlieopliilo Braja

18Õ9 — Folhas Verdes. Ponta Delgada.

1862— Collaboração no Instituto de Coimbra.

1863 — .S'Ma Matutina. Porto.

1864— Visão dos Tempos. Porto.

» — Tempestades sonoras. Porto.

1865 — Poesia do Direito. Porto.

» — Contos phantasticos. Lisboa.

» — Theocracias litterarias. Lisboa.

1866— Ondina do Lago. Porto.

1867 — Historia da Poesia popular portuguexa.^OTto.

» — Cancioneiro p)op7dar. Coimbra.

» — Bomanceiro geral. Coimbra.

» — Gaia, romance de João Vaz. Coimbra.

1868

—

Historia do Direito português. Coimbra.

•» — Obras jJrimas de Chateaiibriand. Coimbra.

» — Características dos Actos commerciaes. Porto.

» — Revista critica de litteratura moderna. Porto.

> — Theses escolhidas de Direito. Coimbra.
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1869— Torrentes. Porto.

» — Cantospopulares do Arcldpelaçio açoriario. Porto.

» — Floresta de vários Romances. Porto.

» — Historia da. Poesia moderna em Portugal. Porto.

» — Obras primas de Bahac. Porto.

» — Visão dos Tempos (2.* edição). Porto.

» — Folhas verdes (2.* edição). Porto.

» — Fxcavações bihliographicas. Porto.

1870 — Historia da Litteratnra portiiguexa (Introduc-

ção). Porto.

» — Historia do Theatro portaguex (vol. i e ii).

Porto.

» — Estudos da Edadc-média. Porto.

» — Espirito do Direito civil moderno. Porto.

1871

—

Historiado Theatro portuguex (vol. iii e iv).

Porto.

» — Epopêas da inça mosarabe. Porto.

» — Trovadores galecio-portuguexes. Porto.

» — Poetas pakicianos. Porto.

» — Historia dos Quinhentistas. Porto.

» — Obras de Christomm Falcão. Porto.

1872— Beiímrdim Ribeiro e os bucolistas. Porto.

» — Theoria da Historia da Litteratnra piortugue-

xa. Porto.

» — Os Lusiadas (edição popular). Porto.

» — Os criticos da Historia da Litteratura. Porto.

» — Bibliographia critica (collaboração). Porto.

1873

—

Historia de Camões (Parte i). Porto.

» — Sobre a Litteratura portuguexa (no Thesouro

da lingua portuguexa).
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1873

—

Chrouica da fundação do mosteiro de S. Vi-

cente. Porto.

» — Sobre a oriyeni iwrtugiiexa do Amadix de

Guida. Imola.

» — Historia das Xorellas portuguexas de cavalle-

ria: Formação do Amadix de Gaida. Porto.

» — Obras completas de Luix de Camões (vol. i).

» — Bibliographia critica (collaboração). Porto.

1874— Historia de Cumões (Parte ii). Porto.

» — Obras completas de Camões (vol. ii a vii).

Porto.

1875— Manual da Historia da Litteratura portugue-

za. Porto.

» — Obras completas de Bocage. Porto.

» — Philosophie positire (collaboração). Paris.

1876

—

Antologia portuguexa. Porto.

» — Obras completas de Bocage (o vol. vii). Porto.

» — Grammatica jjortugiiexa elementar. Porto.

1877 — Bocage, sua vida e época. Porto.

» — Parnaso portuguex moderno. Lisboa.

» — Traços geraes de Philosophia positiva. Lisboa.

--> — O Cancioneiro jjortuguex da Yaticana. Bresláo.

» — Michelct (conferencia). Lisboa.

» — Academia (collaboração). Madrid.

» — Rivista di Lettcratura popolare (collaboração).

Roma.

1878— Cancio)ieiro poríuguex da Yaticana. Lisboa.

» — Voltaire (conferencia). Porto.

» — O Positivismo (tomo i). Porto.

1879— Historia universal (vol. i). Lisboa. I
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1879 — Soluções positivas da Politica portiigiiexa. Lis-

boa.

» — Cartas curiosas do abbade Costa. Coimbra.

» — O Positivismo (tomo ii). Porto.

1880— Historia do Romantismo. Lisboa.

» — Parnaso de Luir., de Camões. Porto.

» — Os Lusíadas (edição para o Centenário). Porto.

» — Origens poéticas do Christianismo. Porto.

» — Bibliographia camoniana. Lisboa.

» — Retrato e hiographia de Camões. Lisboa.

» — O poema de Camões. Lisboa.

» — O Positivisiao (tomo iii). Porto.

1881 — Questões de Litleratura e Arte portuguexa. Lis-

boa.

» — Theoria da Historia da Litteratura poi'tuguexa

(3.* edição). Porto.

» — Dissolução do systema monatxhico-representa-

tivo. Lisboa.

» — A Era Kora (vol. único). Lisboa.

1882— Os Lusiadas. Lisboa.

» — Historia imiverêal (vol. ii). Porto.

» — O Positivismo (tomo iv). Porto,

1883 — Cantos populares do Braxil. Porto.

» — Contos tradicionaes do povo portiiguex. Porto.

» — Excerptos de um Cancioneiro quinhentista.

Évora.

» — Revista de Estudos Livres (tomo i). Porto.

1884— Miragens seculares. Porto.

» — Systema de Sociologia. Lisboa.

» — Os Centenários. Porto.
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1884 — Bevista de Estudos Lirres (tomo ii). Porto.

j> — Illustracion ibérica (collaboração), Barcelona.

1885 — Contos popula7'es do Braxil. Porto.

» — O Povo portuguez nos seus Costumes, etc.

Coimbra.

» — Curso de Historia da Litteratura portíiguexa.

Porto.

» — Revista de Estudos Livres (tomo iii). Porto.

» — Cancioneiro pojndar gallcgo (prologo). Ma-

drid.

1886 — Fabulas de Lafontaine (fab. xx e prologo).

1887 — A primeira poesia impressa de Luix^ de Ca-

mões. Lisboa.

1888 — Os Lusíadas, Epopca da civilisacão moderna

(na edição do Porto).

1889 — Um soneto de Camões glosado por Filippe II.

Lisboa.

1890 — A epopca da humanidade (na Revista de Po?'-

lugal).

» — O século XVIII em Portugal (Ibidem).

» — Camões e a poesia popular na índia poriugue-

xci (no Circulo camoniano).

» — O visconde de Juromenlia (Ibidem).

» — O maravilhoso na epopêa dos Lusiadas (Ibi-

dem).

1891— Manifesto e progranim.a do Partido republi-

cano. Lisboa.

» — Historia da Universidade de Coimbra (tomo i).

Lisboa.

» — Camões e o Sentimento nacional. Porto.
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1892— As modernas Ideias na Litteratura portugueza.

Porto.

» — As Lendas christus. Porto.

» — Raios de extincta luz, poesias inéditas de An-

thero de Quental, com um escorso biographi-

co. Lisboa.

» — Prologo no opúsculo Exposição popula7' do Po-

sitivismo. Lisboa.

» — A Synihese cartesiana (prologo ao livro de Abel

Andrade Sobre a influencia do Cartesianis-

mo). Coimbra.

» — Prologo ao livro posthumo de Alexandre da

Conceição— Outomnaes. Porto.

» — Camões, a typographia e as sciencias no seoiilo

XVI. Conferencia por occasião do Centená-

rio. Lisboa.

» — O Centoiario da descoberta da America. Lisboa.

1893— Alma portugueza. Porto.



BiUiograpliia dos escripíos relativos eis Obras

de Tlieopliilo Braga

1. Retratos e caricaturas.— 2. Biographias.— 3. Opúsculos críticos —
— Juízos da imprensa periódica portugueza — Juízos da imprensa hes-

panhola, franceza, italiana, íngleza, allemã e americana. — i. Homena-
gens.— 5. Traducções.

1. Retratos

1. Retrato em cobre, por J. P. de Sousa. Na 1.* edi-

ção da Visão dos Tempos.

2. Outro em. madeira. Na biographia escripta por J.

D. Ramalho Ortigão, na Renascença.

3. Outro. Na Academia, de Madrid, tomo v, pag. 157

e 159.

4. Phototypia. Na biographia por J. A. Reis Dâmaso.

— Outra de Biel, na Alma portuguesa.

5. Gravura em madeira, por Pastor. Muito reproduzida

nos jornaes. Ha uma outra, que é o segundo typo

reproduzido nos jornaes.
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6. Caricaturas de Riché, nos Homens de hoje; de

Bordallo Pinheiro, no António Maria; de Julião

Machado, na Comedia de Lisboa.

7. Gravura em madeira, no El País, n.*' 978, anno iv,

1890. Madrid.

2. Biographias

8. Retratos y Semblanzas, por Modesto Fernandez.

Madrid, 1872. [Perfil hiographico, de pag. 23

a 34).

9. Theophilo Braga, por Viriato (D. Benigno Marti-

nez) no Imparcial de Madrid. (Traduzida na

Persuasão, de Ponta Delgada, n.° 679, anno xiv,

1875. Idem, no Jornal de Coimbra, anno u, n."

179).

10. Theophilo Braga, por J. D. Ramalho Ortigão, na

Renascença, do Porto, n.° 5. Reproduzida na Bi-

bliotheca republicana democrática, n." ix, in-

16, 1879. Com uiíia Nota desenvolvendo tópi-

cos biographicos, pelo editor. Idem, na Persua-

são, n."^ 932 e 933. 1879. Idem, na Folha de

Hoje, n.° 190. 1882. Porto.

11. Theophilo Braga (1." numero dos Homens de

hoje, Lisboa, 1880).

É a anterior biographia, ampliada com outros estudos

de Eamalho Ortigão sobre Theophilo, taes como Mani-

festo eleitoral de 1878, na candidatura do circulo 94

;

trechos das Farpas, tomo vm, de 1877 ; Cartas portu-

guezas: As correntes litterarias, na Gazeia de Noti-

cias, do Rio de Janeiro, 1878.
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12. D. Joaquin Teófilo Braga — Apuntos biográficos,

por E. A. Raposo. Xa Xova Europa, n.° 6, an-

no I, 1880.

13. Perfis litterarios. — iii Theophilo Braga, por Chris-

tovão Ayres, no Diário de Noticias, n." 5:124.

1880.

14. Theophilo Braga (com retrato) por Cypriano Jar-

dim. No Diário de Portugal, n." 675, anno iv.

Idem, na Actualidade, n.° 37, anno vii. Porto,

1880.

15. Theophilo Braga, por Teixeira Bastos (com pho-

tographia) no Contemporâneo, n.° 104, anno vii,

1881. Idem, na Galeria republicana, n." 13,

anno i, 1882. Idem, na Homenagem : 1843-1883,

de Pernambuco, 1883. Ha outras reproducções.

16. Theophilo Braga. Xa Gaxeta de S. Paulo, n.° 72,

anno i, 1881.

17. Os homens de letras em Portugal. Na Nação Por-

tuguesa, n.° 48, anno ii. Piio de Janeiro, 1881.

18. Portugal Contemporâneo— Teófilo Braga, por D.

Rafael M. de Labra. Na Tribuna, de Madrid, n.*

39, ano i, 1882.

19. Perfis contemporâneos— i Theophilo Braga, por

Christo Anil. No Unirerso Illustrado, tomo i,

2.=^ série, pag. 122 a 124. 1883.

20. Theophilo Braga (com retrato). No jornal A Ba-

sào, n.° 1, anno i, por H. A. Salgado. Porto,

1883.

21. Theophilo Braga, por Lacerda e Mello. Na Auro-

ra do Cavado, n.° 837, anno xvii, 1884.
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22. Theophilo Braga (com retrato), por M. R. ISTo Ser-

pente, n.° 4, anno i, 1884.

23. Theophilo Braga, por Tebaldo Falcone. No jornal

de Milão II PLiiigalo delia Domenica, n." 38,

anno ii, 1884.

24. Theophilo Braga, por Heliodoro Salgado. Na Dis-

cussão, w." 181, anno i. Porto, 1884.

25. Theophilo Braga. Na Nação Portuguexa, n." 60,

anno iii. Rio de Janeiro, 1884.

26. Theophilo Braga. No Povo, do Funchal, n." 80,

anno ii, 1884.

27. Theophilo Braga — Esboço biographico por Ru-

bem Tavares. Na Oaxeta do Commercio, n." 92,

anno i. (Victoria, provincia do Espirito Santo.

Brazil).

28. Théophile Braga— Esquisse bwgrnpkíq7ie, de Reis

Dâmaso: trad. par Albert Savine, no Le Monde

de VEsprit, annuaire International, livrais, iii,

pag. 40, 1885.

29. Theophilo Braga, por Alves Corrêa. No Almatiach

do Século, para 1886, pag. 103 e 104.

30. Joaquim Theophilo Braga. No almanach Victoria

da Republica, para 1887, pag. 81.

31. Theophilo Braga (com retrato). No Almanach il-

lustrado, para 1887, pag. 59, por Jayme Couti-

nho. ^

32. Theophilo Braga (com retrato). Na Sentinella da

Fronteira, n.° 486, anno vii, 1887.

33. Theophilo Braga, esboceto biographico, por J. A.

Reis Dâmaso. Porto. 1 folheto in-8.** com uma
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phototjpia e um fac-simile. (E o 2.° da collecção

Portugueses e bnrdkiros. Galeria biographica

iUusírafla),

34. Theophilo Braga, retrato e algumas palavras. Xa
Aurora de Erora, n° 2, 1889.

35. Perfiles de republicanos portugueses illustres : Teó-

filo Braga, por Adolfo Vasquez Gomes. No jornal

El Telegrama, da Corana, n.° 4:563, anno xvi,

1889.

36. Portugal Contemporâneo, por D. Rafael Maria de

Labra. Madrid. 1 vol. Biographia de Theophilo

Braga, a pag. 208 a 218. 1889.

37. Publicistas portuguezes : — Teófilo Braga, por D.

José Carracido, lente de chimica na Universidade

de Madrid. No Imparcial, de 1 de fevereiro de

1890. Traduzida na Actualidade, do Porto, n.°

31, anno xvii.

38. Theophilo Braga (com retrato), por M. L. Nos

EcJios da Avenida, n.° 2õ, anno ii, 1890.

39. Homens e letras — Gcãeria de Poetas contempo-

râneos, por Cândido de Figueiredo. Lisboa, 1881.

Traduzida a biographia de Theophilo Braga no

El Baluarie, de Sevilha, n.° 21, anno xir,

1890.

40. Theophilo Braga, por Ladisláo Batalha. No O Re-

creio, n.° 1, da série xiii. Lisboa, 1892.

41. Dizionario biográfico degli scritori contempora-

nei, da Gubernatis, vb. Bragv.

42. Yapereau, Dictinnnaire des contemporains, vb.

Braga.
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43. Teófilo Braga, por M. Curros Enriquez, no jornal

El País, n.° 978, ano i\\ Madrid, 1890.

44 Diccionario bibliographico de Innocencio, SujjjjI'

por Brito Aranha.

45. Theophilo Braga e a sua Obra, por Teixeira Bas-

tos. Porto, 1893. 1 vol. (Reunião systematica de

todos os seus artigos críticos acerca d'este escri-

ptor).

Opúsculos críticos— Juízos da imprensa períodica (portugue-

za, hespanhola, franceza, ingleza, italiana, allemã e amerí-

cana).

46. Visão dos Tempos, artigo de Anthero de Quental

no Século XIX, de Penafiel, n.° 11, de 1864.

Correspondência de 3 de abril. Transcripto na

Revista Contemporânea de Portugal e Braxil.

47. — Artigo de Belfort Duarte, no Correio Paulista-

no, de 1864. (Vid. Folhas Verdes, 2.* edição,

pag. 231 a 237).

48. Visão dos Tempos e Tempestades sonoras, artigo

de Pinheiro Chagas na Gazeta de Portugal e no

Annuario do Archivo Pittoresco; reproduzido

nos Ensaios críticos. (Vid. Folhas Verdes, 2.*

edição, pag. 224 e 242 a 248).

49. — por Camillo Castello Branco, nos Esboços de

apreciações Utterarias. Sahiu também no Jornal

do Commercio. (Vid. Folhas Verdes, 2.* edição,

pag. 237 a 241).

S2
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50. Tempestades sonoras, artigo de Leonel de Sam-

paio (Vicente de Faria) no Commcixio do Por-

to. (Yid. Folhas Verdes, 2.* edição, pag. 248 a

252).

51. — de Camillo Castello Branco, nos Esboços de

apreciações. (Vid. Folhas Verdes, 2.* edição, pag.

2Õ2-6).

52. — Carta impressa de Castilho. (Ibidem, pag. 2õ6).

53. Perf)s críticos, por Graça Barreto. Lisboa, 1869.

1 folheto.

54. Ondina do Lago, artigo do dr. Luiz Jardim, na

Diário Mercantil, do Porto. (Vid. FolJms Verdes,

2.* edição, pag. 260 a 265).

55. Torrentes — Sobre a Ultima gargalhada de Me-

phistopheles, artigo de Olympio de Ereitas (dr.

Xavier da Canha) na Gaxeta de Portugal. (Vid.

Folhas Verdes, pag. 260 a 265).

56. Miragens seculares, artigo de Moniz Barreto, na

Revista de Estudos Livres, pag. 200 a 205, to-

mo II, 1885.

57. — Ein moderner portugidesicher Dicter, artigo na

Budweiser Bote, n." 19, anno iii.

58. — Noticia na Eevue irulependante, politique et ar-

tistique, n.° 6. Paris.

59. Sobre toda a obra poética : As Epopeas da huma-

nidade na poesia poriuguexa co7itemporanea

:

Visão dos Tempos, por Teixeira Bastos, na Be-

visia de Estudos Livres, tomo iii, pag. 494 a 517.

1886.

60. — Acerca do estudo A Epopêa da humanidade (na
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Revista de Portugal, vol. i), artigo de Hedwig

Wiegger, no Modem Dichtwig, abril de 1890,

pag. 269.

61. — Le Monde poétique, revue de poésie universelle,

it année, n." 2. Paris, 1885. Les Poetes jJortu-

gais contemporains, pag. 75 a 80.

62. — Os poetas da esckola nova, por Oliveira Martins,

na Revista occidental, tomo ii, pag. 156 e 157.

1875.

63. — Le mouvement poétique en Portugal, por Maxi-

me Formont, na Revue mensuelle du Monde la-

tin, tomo XXI, pag. 41 a 44.

64. — Livro de Critica: Arte e litteratiira portnguexa

de hoje, 1868-1869, por Luciano Cordeiro. 1 vol.

(Yid. juizo a pag. 229).

65. — Artigo do dr. Caetano de Andrade, no O Povo

Açoriano, n." 4, anno i, 1886 : Considerações so-

bre a poesia Lux perpetua, até áquelle tempo

inédita.

66. Folhas verdes, artigx) de F. M. Supico sobre a

primeira actividade poética do auctor. (Na 2.*

edição, pag. 215 a 222).

67. Cancioneiro e Romanceiro geral portuguez, opús-

culo de J. P. Oliveira Martins : TJieophilo Braga

e o Cancioneiro e Romanceiro, etc. Porto, 1869.

In-8.*, 48 pag. (E o n." 2 da Revista critica de

litteratura moderna).

68. — Artigo do dr. Luiz Jardim, no Diário Mercantil

do Porto. (Na 2.^ edição das Folhas verdes, pag.

271 a 290).
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69. Contos tradicionaes do povo portuguez, ar-

tigo de Teixeira Bastos, na Discussão, n."

119.

70. — Artigo de Francesco Sabatini, na Roma Antolo-

gia, n.° 37, série iii, anuo v, 1884.

71. Contos e Canções populares do Brazil, artigo de

Léo Quesnel, na Iicrue hleu, tomo xxxviii, pag.

809, 1886. Traduzido na Actualidade, n." 20,

anno xiv, por F. Sá Chaves.

72. — Outro, de Teixeira Bastos, no Diário de Noticias,

n.° 6:405.

73. — Outro, de O. Pitré, no Archivio per le Tradixio-

ni popolare, vol. iv, pag. 307.

74. — Outro, por Ernesto Pires, na Locoinotiva, n.®

93, de Aveiro, 1883.

75. — Outro, de José de Sousa, na Verdade, de Tbo-

mar, n.** 262, anno v, 1885.

76. — Uma espertexa, insinuações do dr. Sjlvio Ro-

mero. Eio de Janeiro.

77. O Povo portuguez nos seus costumes, crenças e

tradições, artigo de Paul Sebillet, na Revue

des Traditions popidaires, ii® année, pag. 42,

1887.

78. — Outro de Cândido de Figueiredo, no Correio

Portuguex, n." 33. Outros no Jorncd da Manhã,

n." 331, anno xiv, 1885. Commercio de Portu-

gal, n.° 2:293. Jornal das Colónias, n° 508,

anno x.

79. Introducção à Historia da Litteratura portugue-

za : Coníiideraçòc.^ sobre a pliilosopliia da his-
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toria da IHteratura jmrtvguexa, por Anthero

de Quental. Porto, 1872. Opúsculo.

Appareceu primeirameate em folhetins do Primeiro

de Janeiro.

80. — La raza mosarabe y la Literatura portuguesa.

Carta ai snr. D. Teófilo Braga, autor de la His-

toria da Litteratura portuguexa, por D. José

Amador de los Rios, 30 de octubre de 1872. Na

Revista de la Universidad de Madrid, 2.* épo-

ca, tomo I, n.*» 1, pag. 14 a 39.

81. — La crítica literária en Portugal: Historia da

Litteratura portuguexa. Estudo de D. José Ama-

dor de los Rios. Na Revista de Espana, v ano,

tomo XXVII, 1872. De pag. 157 a 178.

82. — Os Lusiadas, ensaio sobre Camões e a sua obra,

por J. P. Oliveira Martins. Porto, 1872. 1 vol.

N'este livro, a pag. 170, vem a nota sobre as doutri-

nas etimológicas da introducção á Historia da Littera- '

tura portuguexa,

83. — Foi reforçada por uma local no Primeiro de Ja-

neiro, de 26 de janeiro de 1872, por Anthero de

Quental; deu origem ao folheto Os Críticos da

Historia da Litteratura portugueza.

84. — Elenco dos primeiros nove volumes da Historia

da litteratura portuguexa, por F. A. Coelho.

Porto, Imprensa Portugueza, 1872.

85. Introducção à Historia da Litteratura portugue-

za— Theoria da Historia da Litteratura portu-
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gueza. Artigo critico por F. A. Coelho, na Bi-

bliorjraphia critica de historia e litteratura. Por-

to, 18TÕ. De pag. 129 a 148.

86. — Artigo critico de Silva Pinto.

87. — As raças históricas na peninsula ibérica e a sna

influencia no Direito portugiicx
,
por Júlio de

Vilhena. Coimbra, 1873. Foi. in-S."

Combate a theoria do germanismo da Historia do di-

reito portuguez.

88. — As raças históricas da Peninsula. ibérica, por F.

A. Barata, doutor em philosophia. Coimbra, 1872.

Folheto.

Eefuta as doutrinas authropologicas das Epopcas mo-

sarabes.

89. — As raças históricas na Peninsula ibérica, artigo

de F. A. Coelho, em replica ao antecedente. Xa
Biblioíjrapliia critica, pag. 211 a 215. 1875.

90. Epopêas da raça mosarabe, artigo de Joaquim

José Marques, no Jornal do Commercio, n.° 5:360.

Lisboa, 1871. (Saiu anonymo),

91. Trovadores galecio-portuguezes, artigo de Silva

Pinto.

92. — Theophilo Braga e os antigos romanceiros de

trovadores.— Provarás para se juntarem ao pro-

cesso (anon3'mo). E de F. A. Yarnhagem. Vienna,

1872.

93. — Introducção do Marquez de Yalmar ás Cantigas

de Affonso o Sábio.
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94 Poetas palacianos, artigo de Silva Pinto.

95. — Retoques aos Poetas palacianos, nas notas

á edição das Saudades da terra, de Gaspar

Fructuoso, pelo dr. Álvaro Rodrigues de Aze-

vedo.

96. Bernardim Ribeiro, poete portugais, d'après une

recente hiographie, par Maxime Formont. Na
Revue mensuelle dii Monde latin, tomo xxin,

1891, de pag. 50 a 59.

97. —A propósito da Historia da Litteratiira portii-

giiexa. Carta ao auctor por R A. Coelho. Porto,

Imprensa Portugueza, 1872. Folheto in-8.''

Não chegou a ser posto á venda. Trata do livro Ber-

nardim Ribeiro.

N'este folheto anuimciava-se :

«vi naiurex,a da influencia exercida pela Renascença

foi idêntica em todas as litteraturas românicas ? Exa-

'>ne da Historia da Litteratura portuguesa, de Theoj)hi-

lo Braga, com um. lance de olhos sobre outros escri-

ptos acerca da litteratura portugiiexa, recentemente

publicados ».

98. — Bernardim Ribeiro e os bucolistas, artigo de

Silva Pinto. Outro no seu livro A hora da lucta,

pag. 91. 1872.

99. — As noites de insomnia— D. Sebastião — Ber-

nardim Ribeiro e o snr. Theophilo Braga. Carta

a Camillo Castello Branco por Pinheiro Chagas.

Na Tribuna, n.° 9, de pag. 3 a 5.

100. Vida de Sá de Miranda, Xota de Camillo Castel-
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lo Branco no livro A Corja, accusando de plá-

gios feitos a José Gomes Monteiro.

No Diccionario popitlar de historia, outra accusação

de plagio de um documento publicado por Innocencio

Francisco da Silva.

101. Camões e o Sentimento nacional, artigo de Tei-

xeira Bastos na Revista dos Lyceiís, n.° 9, an-

no I, de pag. 424. Porto, 1892.

102. — Outro, na Revista de Portugal, vol. iii (ano-

nymo).

103. Bibliographia camoneana, artigo de Adolphe de

Culeneer, no FoI//biblion, de 1881, tomo xxx,

pag. 150. Traduzido na Vanguarda, anno i, n.*^

44.

104. — Artigos de D. Carolina Michaélis, no Zeitsckri-

fte do dr. Grõber.

105. — Outro, por Teixeira Bastos, na Era Nova, revista

do movimento contemporâneo, 1880. Lisboa. De

pag. 93 a 96.

106. Historia do Theatro portuguez, artigo bibliogra-

phico na Verdade, do Porto, n." 26. 1871.

107. — Outro, no Jornal do Commercio, n.*^ 5:221. Lis-

boa, 1871.

108. — Outro, no Partido Constituinte, n.° 66. Lisboa.

(Por Oliveira Pires).

109. — Artigos de Brito Eebello no Occidente, con-

tra a identificação de Gil Vicente ourives com o

poeta.

110. Bocage, sua Vida e época litteraria, artigo de



DE THEOPKILO BRAGA 495

Ramalho Ortigão, nas Farpas, de janeiro-feve-

reiro de 1877, pag. 73.

111. — Outro, de Consiglieri Pedroso, na Actualidade,

do Porto, n.° 107.

112. Historia do Romantismo em Portugal, artigo do

dr. Karl von Reinhardstoettner, no seu livro Auf-

sãtxe and Abbandlioigen vernehidich xur lit-

teratiirgeschichte. Berlim, 1877. N." 9, de pag.

290 a 299.

113. — Outro, por Teixeira Bastos, no Commercio de

Fortugal, n.°« 236 e 237; 304, 306 e 310; e

341 e 344.

114. — Outro na Aurora do Cavado, n.° 657, anno

XIII, pelo dr. Rodrigo Velloso.

115. — Retoques por J. Martins de Carvalho, no Co-

nimhricenfíe, n.° 3:434, anno xxxiii. 1880.

116. Theoria da Historia da Litteratura portugueza,

artigo de Gastou Paris, na Revue critique

dlústoire et de littérature, vi^ année, n.° 47,

pag. 331. Paris.

117. — Desenvolvimento da Litteratura portugueza,

these para o concurso da 3.^ cadeira do Curso

superior de Lettras, por M. Pinheiro Chagas. Lis-

boa, 1872.

Refuta a Theoria da Historia da litteratura.

118. — Outro, por Teixeira Bastos, na Era Nova, pag.

377 a 384.

119. Estudos da Edade-média, artigo de Oliveira Mar-

tins, no Jornal do Commercio. 1870.



496 BIBLIOGRAPinA DOS ESCRIPTOS RELATIVOS ÁS OBRAS

120. Questões de Litteratura e arte portugueza, ar-

tigo por Teixeira Bastos, na Era Xova, pag.

480.

121. Curso de Historia da Litteratura portugueza,

artigo de A. M. Elliott, na revista americana

American Journal of Philologij ; traduzido no

Século, n.*' 1:984, anno vii, de 2õ de junho de

1887. Na Sentinella da Fronteira, n." 486,

anno vn.

122. — Outro, por Léo Quesnel, na Revue politique et

littéraire, n." 19, xvi® année, de 8 de maio de

1886. Traduzido no Século, n.° 1:678, anno vi.

123. — Analyse do artigo de Léo Quesnel, nã Discus-

são, n." 791, do Porto, 1886.

124. — Outro, na revista La Xuova Scienxa, diretta

da Enrico Caporali, anno iii, fase. iii (julho a

setembro), pag. 370 a 373.

125. — Outro, por José de Sousa, no Jornal do Com-

mercio, de 19 de março, n.° 9:691, anno xxxni.

Lisboa. (E um resumo).

126. — Outro, na Aurora do Cavado, n.° 945, anno xn\

Barcellos.

127. — Outro, na Rivista di Filosofia Scientifica, di-

retta da E. Morselli. Vol. v, série 2.% pag. 698

e 699. 1886.

128. — Outro, de Reis Dâmaso, na Folha Nova, do

Porto, n.° 48, anno vi, 1886.

129. — Outro, de Sá Chaves, no Correio da Noite, n."

1:711, anno vi.

130. — Outro, de Teixeira Bastos, no Diário de Noticias
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e Correspondência de Portugal, n.° 731, de Lis-

boa. Traduzido em hespanliol no jornal La Es-

2Jana, n.° 23, ano v, 1886.

131. Manual de Historia da Litteratura portugueza,

artigo na Revista Occidental, de Lisboa, 1875.

(Por Oliveira Martins).

132. Historia da Universidade de Coimbra, vol i. Ar-

tigo de Cândido de Figueiredo, no O Portuguex,

n.° 1:304 1892.

133. — Outro, de Lino d'Assumpção, no Dia, de 26 de

janeiro de 1892.

134. — Outro, de Pinheiro Chagas, no Faix, n.° 3:596,

do Rio de Janeiro, 1892.

loõ. — Outro de Gubernatis, na revista italiana Na-

tura ed Arte, n.° 6, pag. 490. 15 de fevereiro,

1892. Milão.

136. — Ideias geraes sobre a evolução da Pedagogia

em Portugal, por Teixeira Bastos, de pag. 7 a

21. Coimbra, 1892.

137. — Artigo, no Conimbricense, n.° 4:753 (46." an-

no), por Martins de Carvalho.

138. Poesia do Direito, artigo de J. J. Rodrigues de

Freitas, no Jorncd do Commcrcio, n.° 3:511.

1864.

139. Origens poéticas do Christianismo, artigo por

Alexandre da Conceição, na Correspondência da

Figueira, n.** 449, anuo y. Colligido no seu li-

vro Carteira de um Positivista.

140. — Outro, por Angelo de Gubernatis, na Rivista

Europêa, vol. xxy, série ii, pag. 169 a 170. 1881.
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141. — Outro, de Reis Dâmaso, na Vanguarda, n." 28,

anno i, 1880.

142. — Outro, por Teixeira Bastos, na Era Nova, pag.

189 a 192.

143. Historia universal, estudo por Teixeira Bastos

na Actualidade, do Porto, n." 127 e seguintes

(anno v); e n.° 115 e seguintes (anno vi); e

n." 142 e seguintes (anno ix).

144. — Outro, de Francisco de Paula Oliveira, no Diá-

rio de Portugal, n."* 458 a 462, anno iii, 1879.

145. — Outro, de João Monteiro, na THbuna do Povo,

n.' 11, anno i. Lisboa.

146. — Outro, de José Pereira de Sampaio (Bruno),

no Museu Illustrado, vol. i, pag. 283. Porto,

1878.

147. — Outro, do dr. Lopes Praça, na Renascença,

do Porto, vol. I.

148. — Outro, de Carlos de Mello, no Jornal do Com-

mercio, n.° 7:647 e 7:648, anno xxvi, 1879.

149. — Outro, no Diário Popular, n.° 4:418.

150. — Outro, na Aurora do Cavado, n." 752, do dr.

Rodrigo Velloso.

151. — Outro, no Cruxeiro, do Rio de Janeiro, n.° 97,

anno i.

152. — A propósito de uma recente publicação, por

Ladisláo Batalha. Xo Jornal de Loanda, n.** 35,

anno i.

153. Systema de Sociologia, estudo critico de Teixeira

Bastos, na Revista de Estudos Livres, tomo n,.

pag. 358 a 364.
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154. — Referencia á solução federalista, por Carlos

de Mello; na Revista de Estudos Livres, vol.

IV, pag. 52.

155. Soluções positivas da Politica portugueza, arti-

gos do dr. Júlio de Mattos no Positivismo, to-

mo I, pag. 470; no tomo ir, pag. 156 e seguin-

tes; e no tomo iir, pag. 356 a 370.

156. — Outro, por Alexandre da Conceição, no jornal A
Correspondência de Coimbra, n." 66, anno vi.

157. — Outro, de Teixeira Bastos, na Emancipação, n."'

33 e 50. Thomar.

158. — Outro, de José Leão, no jornal A Republica, n."

26, anno ii, 1878. Rio de Janeiro.

159. Traços geraes de Philosophia positiva, estudo

do dr. Corrêa Barata, com o titulo O positivis-

mo e a sciencia actual, na revista O Século,

2.* série, pag. 97 a 110 e 129 a 142. Coim-

bra.

160. — La pthilosophie positive en Portugal, artigo

de Littré, na revista La Pkilosophie p)ositive.

161. — Um livro de Philosophia, artigo de Teixeira

Bastos, no Jornal do Commercio, n.° 7:224, anno

XXV, 1877.

162. Contos phantasticos : Vid. A Geração moderna,

por Bruno (José Pereira de Sampaio) ; Os no-

'vellistas, pag. 101; e apreciação geral dos seus

trabalhos, pag. 102 a 105. Porto.

163. — Ódio de ingUx,, commentarios ao conto de

Theopliilo Braga A adega de Funch, por Go-

mes Leal. Na Tribuna, n.°^ 8, 9 e 10. Lisboa.
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1C)4. Obras de Christovam Falcão, artigo do dr. Fran-

cisco António Rodrigues de Gusmão, na Nação,

n.° 7:093.

165. — Outro, de F. A. Coelho, na Bibliographia cri-

tica de historia e litteratura, pag. 38 a 41, e

pag. 319. 1875.

166. Antologia portuguesa, artigo critico pelo dr. Wi-

Ihelm Storck, no Zeltschrifte fiir romanische

Littcmtur, tomo i, pag. 453 a 461.

167. Parnaso portuguez moderno, artigo de Consi-

glieri Pedroso, na Actualidade, do Porto, n.**

151, anno iv.

168. — Outro, de Revilla, na Academia, de Madrid,

VOl. II.

169. Balzac em Portugal, reflexões sobre a critica por-

tugueza, por Silva Pinto. Lisboa, 1874.

170. Era Nova, revista do movimento contemporâneo.

Lisboa, 1880. Artigo bibliographico de Reis Dâ-

maso, no Commercio de, Portugal, n.°* 374 e

375.

171. Na Bihliographia da Imprensa da Universi-

dade, por A. M. Seabra de Albuquerque. Coim-

bra, 1887 ; a pag. 56, indicações bibliograplii-

cas.

172. — BibUographia das obras de Tkeophilo Bra-

ga, no Diccionario bibliographico de Innocen-

cio, continuado por Brito Aranha.

173. O Concurso 7io Curso superior de Lettras.—
Curiosidades — A questão jurídica das admis-

sões. Lisboa, 1872.
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174. —Theophilo Braga, por F. J. d'01iveira. Na Cor-

respondência de Po7'tugal, n.° 2õ0 (1882).

175. —O Concurso do Curso superior de Lettras, por

Silva Pinto. Artigo no Correio do Sul, n° 30

(1872).

176. — Ao Governo, artigo contra a votação, por B. Sen-

na Freitas. Correio do Sul, n.°^ 30 e 31. —
U)na resposta, ibidem, por Silva Pinto.

177. — Curso Superior de Lettras. Declaração dos

alumnos contra a accusação de professar doutri-

nas revolucionarias. Diário de Noticias, de 26

de novembro de 1878.

178. — JEl Curso Superior de Letras de Lisboa, por el

profesor D. F. Giner, no Boletin de la Itisiitu-

cion de libre JEnseTvxnxa, n.°* 58 e 59 (ano iii)

1878. — O mesmo, por Giner de los Rios, no

jornal de Madrid La Democracia, de 17 de ju-

nho de 1879.

179. O snr. Theophilo Braga e um dos críticos da

Historia da Litteratura portíiguexa, por Oli-

veira Martins. Na Revolução de Sete??ibro;

transcripto no Primeiro de Janeiro, de 1872.

180. — TJieophilo Braga e a Critica (Aos snrs. Anthe-

ro de Quental e Camillo Castello Branco), por

Silva Pinto. Lisboa, 1872.

181. A critica e Theophilo Braga. — Carta de Silva

Pinto ao Jornal do Commercio, n." 5:629

(1872).

182. Duas palavras a propósito do folheto do snr.

Theophilo Braga, inas não em resposta ao snr.
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TlicopJiilo Braga nem ao seu folheto, por An-

thero de Quental. No Primeiro de Janeiro, n.*"*

168 e 169 (1872).

183. Les Littcraiurcs méridionales depuis dix ans,

par le Comte de Puymaigre. Paris, 1879.

184. 11 Libero delle Prose, por D. MilelU. No capitulo

Lusitânia. 1 vol. 1890.

185. M.™" Rattazzi, Portugal à vol d'oiseau.

Trata dos escriptores da Esdiola de Coimbra e ca-

raeterisa o trabaUio de Theophilo Braga.

186. As Farpas modernas. — Chronica mensal, por

Gerio Vaz. Porto, 1880. N."» 1 e 2.

Falia da influencia intellectual de Theophilo e repli-

ca a Cainillo Castello Branco sobre as insolências que

lhe provocou o livro Portugal à rol d'oiscau.

187. Mi mission en Portugal, por Fernandez de los

Rios.

Descreve o movimento de dissidência litteraria da

Eschola de Coimbra.

188. — Idem, de uaston Paris, na Romania, n.'' 6

(1873).

189. Centenário de Camões, artigo no Alcmquerense,

por Horácio Ferrari, n.° 57, anno iii, 1889.

190. O Congresso das Associações portuguexas, por

Victor Piibeiro. Na Verdade, de Thomar, n."* 169

e 171 (188:i).

191. — Outro, nas Farpas, iv série, n.° 1, pag. 46.
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192. — Relatório da Associação dos Jornalistas e

Escriptores j^ortuguexes, de 31 de dezembro de

1881.

193. Admissão a sócio effectivo da Academia, artigo

na Vox do Povo, de Cantanhede, n.° 4, anno i.

194. Carta de Adolpho Coelho á revista Instriicção

do Porto, sobre a prioridade do estudo da tra-

ducção portugueza do Arcipreste de Hita, con-

signada na nota do Cancioneiro da Vaticana.

195. Republicanos portugusxes : Theophilo Braga, de

Eeis Dâmaso. La Justicia, de Madrid, 10 de

março de 1893.

196. ThcopTiilo Braga, nota biographica no Instituto,

de Coimbra, vol. xxxvii, pag. 641, por F. P.

(Dr. Fonseca Pinto).

4.0 Homenagens

197. 24 de Fevereiro : 1843-1883.— Eomemgem ao

preclaro escriptor moderno Theophilo Braga,

pelo seu quadragésimo anniversario.— Differen-

tes artigos e poesias. Pernambuco. In-fol.

198. O Imparcial de Coimbra, n.° 168 (anno ii)

1884. Numero commemorativo do Plebiscito

litterario. Entre os segundos mais votados como

estylistas : Eça de Queiroz— Ramalho Ortigão

— Theophilo Braga.

199. Mensagem dos Republiccmos e Positivistas de

S. Paulo. — A propósito da Commemoração do
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Tricentenário de CamOes. De 1 de agosto de

1880. Xa Va/i(//iarda, n.° 26, anno i. Lisboa.

200. Monsaijciti dos Estiulanfcs de Ponta Delgada.

201. llensmjem dos Estudantes do Lyceu de Évora.

202. A maior dor hufuana. — Coroa de saudades of-

ferecida por João de Deus a Theophilo Braga e

sua esposa, para a sepultura de seus íilhos. 1

vol. Porto, Imprensa Portugueza, 1887.

203. Artigo de D. Maria Amália Vaz de Carvalho, no

Repórter, sobre A maior dor humana.

Obras dedicadas:

A Grinalda, vol. v, por Nogueira Lima.

Humores vidcanicos^ por Teixeira Bastos.

Cantos, por Barros Seixas.

Viagem planetária, pelo dr. Patrocinio.

Estudo sobre a Alma, por Lino de Macedo.

Traducção allemà de Camões, pelo dr. Wilhelm

Storck. O tomo iii.

A reforma da Listrucção, por Júlio de Mattos.

A influencia do Cartesianismo, por Abel An-

drade.

5. Traducções

Em liespanhol

:

A sombra do Prophcta, por Curros Enriquez.

Fim de Satan, idem.

Infanda ds Homero, idem.

A Civilisaçuo Árabe na Hespanl/a, na líevista

Ibérica.
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Biof/raphia de Crnnõcs, na Tribuna. Artigos po-

líticos, no Liberal, etc.

Em italiano

:

Introdiicção â Sociologia, por Tebaldo Falcone,

na Rivista Scieniifica.

Versos, no Libro deli Amore, de Marco António

Canini.

Em francez:

Constitution de VEsthetique jJositive, na Revue

de PhilosojjJiie positive.

Em inglez

:

Sobre a traducção ingleza dos Lusíadas por Au-

bertin, no Athcneujii.

Em allemcão:

Passo horas a mirar tua janella (trad. pelo dr.

Wilhelm Storck).

Phrase de Miguel Angelo (idem).

—^—'s:;í5^^^3^£>*:—"~



'I



índice

Pag.

Prologo v

I. Dados biographicos 1

II. Actividade artística 24

As Epopêas da Humanidade na Poesia portugueza

contemporânea 28

i) Theoria da Epopca cyclica da Humanidade

(
Visào dos Tempos) 36

ii) Plano da Epopôa 44

m ) A nalyse critica da Epopêa 49

III. Actividade scientiíica 87

1) As tradições nacionaes e a Poesia popular por-

tugueza 95

a) A Poesia popular portugueza 106

b) Os Contos tradicionaes 114

c) Costiunes, Crenças e Tradições 119

2) A Historia da Litteratura portugueza e a Re-

nascença litterarla no século XIX em Portu-

gal 125

— Historia do Romantismo em Portugal. . .

.

167

3) Historia da Universidade de Coimbra 227

4) Historia da Nacionalidade portugueza— Solu-

ções positivas da Politica portugueza 249



508

Pag.

IV. Actividade philosophica 262

1) Traços geraes de Philosophia positiva — Sys-

tema de Sociologia 264

2) Historia universal — Esboço de Sociologia des-

criptiva
-^^

3) Origens poéticas do Christianismo — Lendas

christãs • 2^^

4) O Centenário de Camões — Camões e o Senti-

mento nacional
"^^^

I. Biblioarapliia systematica das Oln-as de Theo-

philo Brafja:

Secção l.a — Epopca cyclica da Humanidade 427

» 2.* — I. Fontes tradicionaes da Litteratura

portugueza •*'J-'

n. Historia da Litteratura portugue-

za 436

III. Edições criticas 447

^ 3.a _ Sociologia, Politica e Historia ....... 453

, 4 a _ Yaria : Juvenilia, Opúsculos, Separata,

CoUaboração jornalística 458

H. Série chronologica das Obras de Tlieo-

phiio Bi-aíja
^"^

lU. Biblioíjraphia dos escriptos relativos

ás Obras de Theophilo Braga:

1.0 Retratos e caricaturas
48".^

2.° Biographias

3.0 Opúsculos críticos, juizos da imprensa 487

4.° Homenagens '^^ ^

5.0 Traducções
^^^



Porto — Typ. df, A. J. da íSii.va Tf.íxriua

Ru» da Cnncella Velha, 70







Livraria Chardron-LUGAN &, 6ENELI0UX, Edito

Almeida Garrett

Da tducarâo
Portugal 7i« halaut^a da JCuropa.,,

Jirlroio l/í Vciiii*

Li/riea dt João Minimu

Andrade Corvo

Um anno na c6rte. 3 vol.

Anthero de Quental.

f.,„ .
' re a pliilniiophia da

/,

,

ío p<jrtu<lU9za,,.t

O Ir

Tendi iiCíi.- ytiaes da yhUus^pInn

'na ttfjuuda vtetadt do ufulo XIX
(pnbllcailo nos n.»* 7, 8 c U íia

Rkvwta dk roHTOiiAL). 3 nu-

Illbfo*.

Thesovro pottieo da infanda

Balzac

Physiologia do matrimonio. 3 vol..

La Vendttla

Bernaldim Ribeiro

Menina « moça (S.*udad(>8)

Bordallo

Romances maritimon. 3 vol

Bruno
Kotas do exilio.....

David de Castro

A Carteira de Satan

O Prodígio tias «aíat. ../.....• <••

i'iiilumhret •

Eça de Queiroz

o crime do Padre Amoro
Os Maias. 2 vol

O Xe ;; r/orín

As ,i,:nLin de Salumão. ....^..

O /')i'n> Uazilio..,

A Ufliquia
JUviutu de Portugal. í gi. vol

Fialho d'Alm8ida

A eid^ide do cicio.. ..... .X. •.•••

Contai

Francisco Palha

Musa velha.'

Gervásio Lobato

A cumedia de Lisboa

Gomes de Amsrim

Cautos matutino» ..... . . .. -_^.... •

Jayme de Magalhães Lima

A« dovlrinas do C'iuãe Lião Tolstoi

João Barreira

G<'Xtliche.s

600
600
000
60U

l^MO

200
400

1^500
400

i^nco
•100

.-.00

i^.-,oo

600

800
6oo
500

1)5200

500
«1)0

l^OUU
lõooo
12^IU0

«f:0

COO

600

6C0

800

400

700

Joaquim d'Araujo

Oceide^itars

Privítira» leituras.

Conde Leão Tolstoi

A sonata de Kreutier

Luiz Augusto Palmeirim

Galeria de figuras portugvtzns, ft

IxiPBia pupulur nos canipoe

Poesias

Luiz de Magalhães

O nyazileiro fioúres, com uma c^íi-fa-

lirefacio dl" Eça uk Qiikikoz ....

Monteiro Ramalho

IlUtorias da montanha

Oliveira Martins

Camõêê, os Luiiada» e a iíciíaiceu-

ç<» em Portugal

Os filhos de O. João I. E.llção d.;

luxo, illHstradn. 1 gr. vol

Portugal em Afrleã

Oliveira Kascarenhas

Os Tavurcs, dr;vma lii.stoiieo

Pinheiro Chagas

Brazlleiros illuHres

fura da í •mi
Novell,'

A pro): urio •

MiigdaU... .a

Judio ............••••••.•.•••••••

O ahhiuU Cotist^ntiwt •

Ramalho Ortigão

John. Buli:

Theophilo Braga

Camões e o Seuliiueièto nacional. .

.

JCutwlos da e^laih média, pliilofo-

piiia da litierAtura».. ••.•••••••

Floresta df. vários romo/iCM» •••••'•

hulhas verdes. •••.

As Leiulds ehrv-tãi... ..••

As mtjdernas ideias na lilttratura

portiiaueza. t V'>l....... >'*

Tempestades sonoras ....>..-•.

l'urrente» ^....

Visão dos tempos

* Thomaz Ribeiro

Delfina do Slal

Dis:;onaacias

A indiana, tMiti'o-act.i i-m v.ts"...

D Jíiyme, (;í1í.;.^h complttA ••

O. Jayfr, 'Ims < ECÓlas....

Son» que'pasmam > ..•••.

Vexpc ras ............'...... •••..••

D. iligutíl, e a tiui reaieta. 1 vul

.

p^i t.j
_ Typ. de A- .1. d;i tiitva Teixeira, CaiiCfJK'





\:-\ ^•L<\4K^ \ L

^-T.



l

Pv Teixeira Bastos, Francisco
9261 José ^:r>*

B68Z8 Theophilo Braga e a su obra
1893 -^,

\

*

5

)

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
\
>

^ c

L




