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O volume Fernando de Mello Moser: Um Tributo resulta da dedicação e dos esforços de diversas pessoas e entidades, quer a nível dos contributos científicos e
testemunhais, quer nas tarefas de natureza mais prática, ou no plano do necessário financiamento. Sem todo este empenho jamais teria sido possível levar a
bom porto uma iniciativa que nos é tão querida.
Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o apoio indefectível da família,
o entusiasmo com que acolheu a ideia de realizar este tributo, e com que nele
participou, em especial a comovente biografia que Joana de Mello Moser apresentou de seu pai. Na Jornada realizada a 10 de Dezembro de 2014, a presença
constante e plena de ternura de filhos e netos de Fernando de Mello Moser bem
como o seu acompanhamento na selecção de imagens e na produção do texto
para este volume são de lembrar.
Agradecemos ainda a todos os colegas, do Departamento de Estudos Anglísticos
da Faculdade de Letras e do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de
Lisboa, que trabalharam para o bom êxito desta iniciativa. A eles associamos
amigos e colegas de outras instituições que contribuíram para a concretização
deste projecto de homenagem. Cumpre deixar uma palavra especial à Maria
Helena Serôdio pela sua dedicação ao Tributo, desde o primeiro momento,
e pela clarividência de propor o diálogo científico entre o legado do nosso Professor e das suas múltiplas áreas de investigação e os nossos trabalhos de hoje.
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Sem os seus escritos e sem todo o apoio logístico com que muitos tiveram a
generosidade de colaborar, não teria sido viável concretizar a homenagem planeada ou publicá-la.
Apesar do seu interessante contributo para a Jornada, a presença de uma ilustre
colega, Katherine Duncan-Jones, vinda propositadamente da Universidade
de Oxford para um diálogo crítico com Rui Carvalho Homem sobre Estudos
Shakespearianos, não é infelizmente aqui susceptível de reprodução. Todavia,
gostaríamos de salientar a sua participação generosa no evento.
Em termos financeiros, há que sublinhar o valioso contributo da Fundação
D. Luís I no patrocínio à publicação. Além disso, através do seu director e nosso
prezado ex-colega, também ele aluno de Fernando de Mello Moser, Salvato
Telles de Menezes, de imediato a Fundação se ofereceu para acolher o lançamento do volume.
Também à Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Adflul), dirigimos os nossos sinceros agradecimentos pelo
montante disponibilizado para que a obra passasse ao prelo. Sentir este apoio da
academia, à qual o Professor tanto se dedicou, confirma a importante dimensão
conferida ao Tributo.
Um particular reconhecimento é devido a The C. S. Lewis Company Ltd. Lewis
copyright © C. S. Lewis Pte. Ltd. 1950-1956, na pessoa de Rachel Churchill, pela
cedência gratuita por três anos da utilização de ilustrações de Pauline Baynes
para a primeira edição de The Chronicles of Narnia, de C. S. Lewis, tal como assinalado no texto da autoria de Luísa Falcão.
Por último, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a todos os que se dispuseram a estabelecer os contactos, avivar as memórias, viabilizar os diálogos
necessários à concretização deste projecto. Luisa Leal de Faria e Teresa Cid, cujo
percurso académico foi, desde cedo, tutelado por Fernando de Mello Moser,
mostraram uma vez mais a sua dedicação e não se pouparam a esforços junto
de entidades várias. Também nos merecem reconhecimento as intervenções de
António Jorge Gonçalves Rodrigues e Rosário Braga da Cruz.
A todos os que de muitas e variadas formas tornaram possível Fernando de Mello
Moser: Um Tributo, aqui fica o nosso reconhecimento e a expectativa de que
novas respostas surjam ao legado do Professor.
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Julho de 2015
Luísa Maria Flora, Carla Larouco Gomes, Adelaide Meira Serras
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Nota prévia

Trinta anos volvidos sobre o falecimento do Professor Fernando de
Mello Moser, decidiram a Comissão Científica do Departamento de
Estudos Anglísticos (DEA) e o Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa (CEAUL) organizar uma jornada de estudo e reflexão em torno das questões históricas, filológicas, literárias, culturais e
filosóficas que ele estudou e problematizou ao longo da sua carreira de
eminente Professor e Investigador.
A Jornada realizou-se a 10 de Dezembro de 2014, tendo contado
com o apoio e a participação da família, que se juntou a colegas, discípulos e amigos do Professor Fernando de Mello Moser, numa celebração em que emoções e labor científico se manifestaram em harmonia,
procurando fazer jus ao homem e ao académico saudosamente recordado. Dela resultaram os textos que compõem o presente volume.
Em 1985, a Comissão Científica do Departamento dedicara a
Fernando de Mello Moser uma colectânea intitulada Miscelânea de
Estudos, na qual, além dos muitos ensaios que aí se publicaram, foi
incluída uma “Contribuição para Uma Bibliografia de Fernando de
Mello Moser” (organizada por Maria Helena Paiva Correia e Júlia Dias
Ferreira), onde estão registados os numerosos trabalhos da sua autoria
versando as diversas matérias que teórica e criticamente elaborou, ou
que traduziu e comentou. Foram ainda publicados postumamente, pela
Obra protegida por copyright | © dos autores
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Fundação Calouste Gulbenkian, trabalhos seus nos volumes Dilecta Britannia (2004) e Discurso Inacabado: Ensaios de Cultura Portuguesa (1994).
Agora o Tributo pretendeu interpelar a sua obra ensaística, tomando-a como a matéria a interrogar, valorizando, assim, o seu contributo
científico para os domínios em que exerceu reflexão e estudo crítico,
e sublinhando a relevância que atribuiu ao diálogo intercultural – privilegiadamente com a literatura e cultura britânicas – e a atenção que
promoveu à cultura na sua relação com o turismo.
O vasto âmbito das suas investigações, análises, teorizações e
apreciações críticas permitiu, como era de esperar, que investigadores
universitários e professores, em funções ou já retirados, que com ele
enquanto alunos ou colegas aprenderam e conviveram, ou que mais
tarde vieram a conhecer a sua obra, continuassem, a partir dos próprios saberes e interesses culturais, o diálogo crítico com algumas das
diversas matérias presentes no seu rico acervo bibliográfico, reconhecendo, deste modo, e ainda que modestamente, o papel que Fernando
de Mello Moser desempenhou na cultura portuguesa.
O relato biográfico traçado por Joana de Mello Moser convida o
leitor, desde logo, a partilhar os momentos assinalados na história da
família e do círculo de amizades, enriquecendo-se com imagens que os
filhos acarinham e que tiveram a generosidade de dividir. Como connosco em vida o tinham partilhado.
De modos muito diversos, todos os que neste volume participam
se reclamam também eles como herdeiros de Fernando de Mello Moser.
Os testemunhos de amigos, e companheiros, da academia, como Maria
Irene Ramalho e Aires Nascimento, ou de Teresa Cid, e dos labores do
Turismo, como João Leitão, são depoimentos marcados pelo respeito e
pelos afectos.
As várias comunicações, apresentadas em português ou em inglês,
e seguindo ou não o Acordo Ortográfico de 1990, consoante a opção de
cada autor, abrangem os estudos tradutológicos focalizados na camoniana, representados pelo ensaio de João Almeida Flor, prolongando-se
no texto de Rui Carvalho Homem, “Shakespeare no Tricentenário de
Camões (1880)”, em que estes dois notáveis das literaturas inglesa e
lusa nos remetem para o Renascimento, época dedicada e atentamente
analisada no legado de Moser.
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A questionação de temas do Renascimento encontra-se, ainda,
explorada por Maria de Jesus Relvas no âmbito da lírica de Philip Sidney
e por Mário Vítor Bastos em torno da figura inspiradora de Thomas
More, associada a personagens da galeria shakespeariana, no teatro e
no cinema. Maria Helena Serôdio estuda igualmente a vertente dramatúrgica e shakespeariana, lendo King Lear e a sua dimensão utópica.
O interesse pelo texto dramático continua em épocas posteriores no
contributo de Isabel Barbudo, centrado na obra de Bernard Shaw.
A atenção a temáticas e autores mais recentes não se detém na
esfera da dramaturgia. A literatura narrativa do século xx reparte-se
pelas abordagens de textos considerados de fantasia de Tolkien e de
C. S. Lewis, da autoria de Leonor Telles e de Luísa Falcão, respectivamente,
e pelas reflexões de Luísa Flora sobre uma das obras de E. M. Forster,
Howards End, tantas vezes invocada por Fernando de Mello Moser. Num
exercício de interdisciplinaridade, Isabel Fernandes procede a um contraponto entre pintura e literatura aliadas ao campo da medicina. Por
seu turno, o tríptico da autoria de Alcinda Pinheiro de Sousa, Maria José
Pires e Teresa Malafaia leva a transdisciplinaridade da literatura e da
cultura aos estudos de turismo em justa homenagem a uma área (mais
uma) em que Fernando de Mello Moser abriu caminhos.
Também a ensaística encontra aqui as suas reverberações, com a
reflexão sobre George Orwell e a sua postura ideológica apresentada por
Júlio Carlos Viana Ferreira, no confronto entre a utopia da perfeição
moreana e visões distópicas, de Adelaide Meira Serras, ou na abordagem
de Luisa Leal de Faria ao último escrito de Fernando de Mello Moser,
“The Rise of Contemporary Britain: 1945 and After (Topics)”.
A multifacetada panóplia de contributos que compõe o volume
de modo algum esgota os renovados desafios colocados pela obra de
Fernando de Mello Moser. Enquanto discípulos, cabe-nos manter vivos
o espírito crítico e a criatividade que o distinguiram. Honrar o legado
da sua generosidade e grandeza espiritual, trilhando empenhadamente
o caminho que nos indicou.

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Julho de 2015

Luísa Maria Flora, Carla Larouco Gomes, Adelaide Meira Serras
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Meu Pai

Joana de Mello Moser

|1|

Foi com uma alegria imensa que acolhemos a ideia desta iniciativa:

o tributo que colegas, amigos e discípulos do Pai pensaram prestar-lhe,
trinta anos após a sua morte.
Cabe-me agradecer a todos, do fundo do coração, o gesto muito
expressivo que quiseram abraçar, e aproveitaria a ocasião para vos deixar,
também eu, umas notas que fui colhendo, aqui e ali, no jardim da vida –
lembranças que me foram transmitidas, algumas, em segunda ou terceira
mão; outras, extraídas de cartas, de trabalhos, de folhas e de cadernos.
Estas reflexões resultam, assim, de diferentes escolhas que fui fazendo
para vos trazer hoje um retrato, porventura mais humanizado, do Pai,
e são ao mesmo tempo “uma bóia que sustenta a sua memória no mar do
tempo”, para utilizar uma expressão de Marguerite Yourcenar que me é
muito cara.
Começo por me debruçar sobre uma questão muito simples que sempre me encantou: aquilo a que primeirissimamente o Pai teve direito,
a sua identidade.
É a Fernando III de Leão e Castela que o Pai deve o seu primeiro nome.
Este rei viveu na primeira metade do século xiii e foi canonizado no século xvii, ficando a ser conhecido também como Fernando, o Santo.
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Fernando, o Santo, terá nascido a meio de uma viagem empreendida
por seus Pais, cujo casamento foi mais tarde anulado por serem parentes muito próximos. No acto da separação, a Mãe levou consigo Fernando,
o filho herdeiro, e os outros infantes, a fim de os educar na Corte de seu
Pai, Afonso VIII de Castela. Diz-se, por isso, que a sua infância foi fortemente marcada pela figura da Mãe e que jamais teria sido quem foi não
fora o magnífico papel por ela desempenhado.
Fernando III considerava a sua missão uma dádiva divina. Ao reflectir
no lema para o seu escudo real, a preferência recaiu sobre um trecho do
Salmo 28 – “Dominus adjutor meus” (O Senhor é a minha força) –, que o
guiou sempre como um ideal de vida. A nobreza da alma de S. Fernando
tornou-o merecedor dos mais honrados títulos, pois soube sempre conjugar em alto grau a piedade, a prudência e o heroísmo.
José, outro grande Santo e mais conhecido de todos nós, é a quem o Pai
deve o seu segundo nome. O terceiro nome de meu Pai era Maria – Maria,
Mãe do Céu, a cuja protecção a sua vida foi entregue logo à nascença.
Tornadas conhecidas estas figuras maiores a quem o Pai ficou a dever
o seu nome, Fernando José Maria, passo agora a apontar alguns traços da
sua biografia.
O Pai do Pai era, como ele, natural do Porto. Foi professor de música,
compositor e violoncelista. Dele, o nosso Pai terá herdado também o
gosto pela harmonia, a sua paixão pela música, pelos concertos. FIG. 4
A Mãe, Margarida Teresa Vitória, era uma Senhora muito bonita e distinta que se movimentava nas mais elevadas esferas sociais e culturais.
Educada em Stuttgart, no Sacré Coeur de Londres e em Neuilly, era, todos
o dizem, um expoente da Cultura, tudo tendo feito para que o filho ficasse
com uma preparação tão vasta quanto possível. Foi uma grande pedagoga. FIG. 5
Pouco sabemos da infância do Pai. Contou-nos sempre de forma
apressada que foi uma criança doente, a ponto de alguns médicos terem
dito à nossa Avó que ele não voltaria a levantar-se da cama por causa do
reumático infeccioso de que sofria.
Ao falar-nos deste episódio, o Pai deve ter querido que soubéssemos
como é delicada e importante a escolha de cada palavra, cada gesto que
fazemos, a maneira como nos debruçamos sobre as coisas, conforme
aconteceu com o cuidadoso diagnóstico de um outro médico, o Dr. Bissaya
Barreto, que acabaria por o salvar – razão por que a minha Avó Margarida
lhe dedicou um livro. FIGS. 6, 7
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Meu pai

A educação que o Pai recebeu foi-lhe inteiramente transmitida pela
Mãe – a educação, mas também o seu grande entusiasmo pelo saber e por
toda a cultura, de uma maneira geral.
Foi com a Mãe que aprendeu a falar várias línguas maravilhosamen
te, foi com ela que conheceu as literaturas e culturas de outros povos,
a Filosofia, a História, a Música, a Religião e as Artes. Com ela aprendeu a
ser e a estar.
Aproveitaria a ocasião para vos mostrar um dos cadernos em que meu
Pai anotava as impressões que colhia, durante os estudos, ou passava
as lições que a Mãe lhe dava. Ou o tão conhecido passo proclamado por
Portia no Mercador de Veneza.

FIGS. 12, 13

Na opinião da Avó, o vocábulo “gentleman” – suave homem – salienta
a coerente união da doçura e da força de que o Homem é símbolo, sendo,
portanto, “a forte suavidade” o ideal da educação que ela afinal lhe transmitiu e que ele tão bem aceitou, interpretou e assimilou.
Em criança e durante a adolescência, o Pai viveu com a Mãe em Coimbra, numa casa situada junto aos Arcos do Jardim. Faziam os dois muitos
passeios a pé – grandes caminhadas, mas também visitas culturais, não
só ali na cidade, mas por todo o País. Eram momentos de aprendizagem da
nossa História, das nossas tradições. A Avó tudo fazia para que o Pai fosse
“um homem para o nosso tempo”. FIGS. 10, 11
Recebiam com frequência amigos estrangeiros, e nessas alturas gostavam de lhes mostrar a riqueza do património português: paisagens, igrejas, parques… e o mar. E assim se ia incutindo no Pai um grande amor pela
sua Terra e, simultaneamente, um grande amor pelo Turismo. FIGS. 14 a 16

| 12 |

| 13 |
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Não admira, portanto, que alguns anos depois a sua vida tenha passado pelo turismo, em diferentes lugares, de que destaco apenas os Claras,
onde foi guia-intérprete e inaugurou os primeiros circuitos turísticos no
País, e o ISLA, onde fundou e dirigiu, entre outras, a Escola Portuguesa
de Turismo, dedicando especial atenção à cadeira de História da Cultura
Portuguesa, a fim de preparar os seus futuros profissionais. FIGS. 17 a 19
Gostava ainda de mencionar que foi um dos grandes impulsionadores
do SKÄL Clube de Lisboa, associação dedicada ao fomento da Paz através
da Amizade e do Turismo, de que mais tarde havia de ser Presidente. De
entre os membros mais antigos deste grupo formou-se um dia um subgrupo, dos chamados Skalegas, que se tornariam grandes amigos e que, de
quando em quando, se encontravam para passarem o dia juntos. FIGS. 20 a 22
Em 1947, quando a minha Avó Margarida morreu, havia uma amizade
muito sólida entre ela e Eduardo Antonino Pestana, amizade que vinha já
de algum tempo atrás. Eduardo Antonino Pestana conversava por vezes
com o nosso Pai e desde então passou a apoiá-lo incondicionalmente em
diversas situações. Era tal a estima mútua, que a partir de certa altura passou a tratar por Pai Pestana aquele que viria a ser seu futuro sogro. FIG. 23

| 20 |

| 21 |

| 22 |
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A presença frequente de dois irmãos da Avó – o Tio João e o Tio Carlos,
de quem nós viríamos a gostar tanto – foi como que a projecção dela junto
de meu Pai pela transparência do carácter de ambos e seu interesse pela
cultura.
O Pai casou em Dezembro de 1949. Tinha então 22 anos. FIG. 24
Foram morar para a Rua Ferreira Borges, em Campo de Ourique. Era
uma casa alegre, um rés-do-chão com muita luz e um grande quintal.
O princípio de vida de meu Pai não foi, porém, fácil, pois tinha de trabalhar e estudar em simultâneo. Alguns colegas iam lá para casa quase
diariamente para trocarem apontamentos e impressões. Vivia-se ali um
ambiente de partilha e interajuda.
E nós fomos aparecendo, todos de seguida: José Miguel, Joana, João,
Margarida, Fernando, Isabel. FIGS. 25 a 29
Brincávamos e passeávamos muito, mas os nossos horários eram
rigorosos.
Adorávamos estar no quintal, onde havia uma tília, ao fundo, vasos
com sardinheiras em cima do muro e uma capoeira; era um desafio ver
qual de nós chegava primeiro à procura dos ovos.
Aos quatro anos fomos para a Escola Alemã, por ser considerada uma
das melhores na época. Da escola trazíamos cânticos que gostávamos de
repetir em casa.

| 23 |

| 24 |
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| 30 |

| 31 |

| 32 |

Os Pais achavam graça e juntavam-se muitas vezes ao coro. E o nosso
avô Pestana, também ele muito dado à música, ansiava pela oportunidade
de nos ouvir.
Muitas vezes tínhamos de jantar antes dos Pais – não podíamos estar
à mesa, como na altura se dizia –, não só porque nos deitávamos muito
cedo, mas porque o Pai e os colegas a essa hora ainda estavam a estudar
e tinham a mesa da casa de jantar ocupada com livros.
Sempre que podia, e se ainda estávamos acordados, o Pai ia junto das
nossas camas dizer um mimo ou uma graça: “Simonecas e Tubeliscas
foram para a praia nadar. Simonecas afogou-se. Quem é que se conseguiu
salvar?” “Tubeliscas”, respondíamos. E o Pai fazia de conta que nos dava
um beliscão… e ia para a sala ou para o escritório, todo ligeiro, em bicos
dos pés, a sorrir.
Crescemos num ambiente simultaneamente sério e divertido: os Pais
recebiam com frequência e nós gostávamos de ver a casa em festa – os
preparativos, as corridas para a cozinha a rapar as formas, as conversas,
o jantar e algumas gargalhadas em cascata, tudo isto recordamos com
saudade. FIGS. 30 a 32
Era fácil ser-se amigo do Pai porque ele era presente nas horas melhores e nas horas menos boas. Havia nele sempre um gesto, um conforto –
uma palavra apropriada para cada pessoa, em cada momento, como forma
de estímulo.
Recordo-me de situações em que nos punha a pensar sobre o que
acabava de dizer. Quando, um dia, se revelou num dos meus irmãos uma
inclinação para a Matemática, o Pai perguntou-lhe: “Sabes como se define
Deus em Matemática?” E, perante o espanto do meu irmão, o Pai disse:
“Deus é um círculo, cujo centro está em toda a parte e cuja circunferência
não está em parte nenhuma”, conhecido pensamento de S. Boaventura.
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| 33 |

| 34 |

Era um homem cumpridor, o meu Pai, muito educado, afável, de uma
pontualidade “britânica”. Muito meticuloso, anotava nas suas agendas
– sempre em inglês – todos os pormenores do dia: o que gastava, onde ia,
quem fazia anos, com quem tinha de se encontrar. FIG. 33
Coleccionador nato… Coisas que transportamos no sangue… A vida
encarregar-se-ia de travar algumas dessas tendências. A primeira colecção de que me lembro foram os discos – alguns, acabados de chegar de
fora, era lá em casa que tocavam pela primeira vez, como no dia em que
o Jorge Avelino chegou de Paris com o disco do Chubby Checker. Todos
queríamos aprender a dançar o twist… Foi uma verdadeira loucura. FIG. 34
Não se pense, porém, que eram só os discos modernos que o encantavam: o Pai era um apaixonado da música, sabia não sei quantas sinfonias
de cor e conduzia uma orquestra ao som de um disco como se estivesse a
dirigi-la numa sala de espectáculos.
Este seu gosto nunca se esgotou, evidentemente, mas a colecção teve
de ser substituída por uma outra – a dos livros –, de que me escuso aqui
de falar por ser mais que óbvia para todos vós.
Entretanto, amigos e alunos começaram a oferecer-lhe mochos:
mochos de papel, mochos de porcelana, de prata, pintados, embalsamados, mochos de todas as qualidades e feitios, e a nossa casa passou a
estar “recheada” de mochos que lhe traziam de todo o mundo. FIG. 35

| 35 |
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Para além do significado primeiro que se lhes atribui – a sabedoria –,
os mochos sabem escutar e ponderar, ainda que pareçam estar a dormir.
Recordamos o Pai sempre em viagem. Percebemos que as deslocações que tinha de realizar, quer por motivos de investigação, quer pelas
aulas ou conferências que era convidado a dar ou a fazer, tudo havia de
perdurar: sempre em viagem, permanentemente a correr de um lado para
o outro, em Portugal e no estrangeiro. FIGS. 36 a 39
Era bom escutá-lo quando regressava. Sentávamo-nos à sua volta
– o Pai, um contador de “estórias”, excelente comunicador –, relatava-nos
(em pormenor) vivências e impressões. Nós, atónitos, não nos cansávamos de o ouvir. E como aprendíamos! Que saudades! No fim, o Pai dizia:
“Agora, esperem um bocadinho”, e ia, muito feliz, buscar a lembrança que
trazia para cada um de nós, muitas vezes personalizada.
Normalmente estávamos juntos só ao jantar. Aos fins-de-semana era
diferente – também almoçava em casa. E quando havia caldo verde, o Pai
não resistia e comia mais um prato – adorava aquela sopa!
Muitas vezes, ao sábado, passeava com ele, depois do almoço, no
Jardim da Parada, para pormos a conversa em dia. Eram voltas e voltas,
quando o assunto era delicado. As árvores ali continuam a esgueirar-se
para o Céu com os nossos segredos…
Uma vez quis falar-lhe de um problema que me preocupava muito e
que antecipadamente eu sabia que o ia magoar – porque ele não podia
estar de acordo comigo. E não estava. Mas ouviu-me, tranquilo. E, sem se
distanciar do seu ponto de vista, levou-me a considerar o caso de uma
maneira diferente, de tal forma que acabou por me dizer: “Ainda bem que
tenho uma filha que sabe pensar.” Fiquei em paz.
Conhecia-nos muito bem, o Pai, conhecia o coração de todos nós.
Era um homem generoso, de uma grande humanidade. A sua expressão
serena não deixava adivinhar a vida absorvente que levava. Ainda assim,
a sua disponibilidade era total – um homem sem tempo para o tempo,
porque o tempo não era dele.
Sempre que encontrava um amigo chegado, abraçava-o e dava-lhe
umas palmadas fortes nas costas. Era uma manifestação do seu afecto.
Os netos foram entretanto aparecendo, todos de seguida. Conheceu
cinco, os outros vieram mais tarde. FIGS. 40 a 42
Muitas foram as áreas a que o Pai esteve ligado, muitos os lugares que
abraçou. Tínhamo-lo pouco tempo connosco, mas sabíamos que se sentia
realizado e feliz. E procurávamos acompanhar os seus passos e de alguma
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maneira mostrar-lhe como nos sentíamos orgulhosos, como era bom ter
um Pai assim.
O ensino foi uma das suas grandes paixões – tomava a cátedra como
uma missão. Envaidecia-nos vê-lo, em ocasiões especiais, sair de casa com
o seu traje académico. A capa – eu via-a como um manto e símbolo do seu
saber. FIGS. 43, 44
O Doutoramento e a investigação em autores de língua inglesa fizeram
com que o Pai viesse a ser condecorado em 1983 pela Rainha Isabel II, com
a Ordem do Império Britânico. FIGS. 45, 46
Tudo isto se deve naturalmente ao seu amor e dedicação ao estudo,
mas também à Faculdade de Letras, seus colegas e Professores. Cabe
aqui uma palavra à Gulbenkian, que, na pessoa do seu Presidente, o
Dr. Azeredo Perdigão, muitas vezes o apoiou com bolsas, ao saber dos
programas para que o Pai era permanentemente convidado, com muitas
estadas fora, o que em sua opinião muito honrava o País.
A linha que o norteou é clara, quando apreciamos os autores que mais
aprofundou e, neles, os temas que subjazem aos seus textos.
Thomas More, Charles Williams, W. Shakespeare, C. S. Lewis, J. R. R.
Tolkien, T. S. Eliot e o Cardeal Newman são apenas alguns nomes que aqui
quero evocar, que buscam incessantemente a Verdade e o Bem.

| 43 |
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Para Pina Martins, grande amigo do Pai, o que verdadeiramente o distinguia era “a inteligência do coração”, devendo aqui “coração” ser lido
como espírito de cavalaria, disponibilidade para com todos.
Tal como Thomas More, que na sua última carta chegou a dizer que o
dia 6 de Julho era muito propício para ele ir ter com Deus, também o dia
23 de Abril parece adequar-se bem à partida do nosso Pai “daqui para a
Eternidade”, num dia em que se celebra S. Jorge, numa data de Shakespeare
e numa Paróquia cujo Patrono é coroa da Cavalaria Espiritual Portuguesa,
S. Nuno de Santa Maria.
Muito devoto de Nossa Senhora, o Pai confiava-Lhe – como o seu
antepassado Fernando – alguns momentos de cada dia. Não admira, pois,
que, ao partir, o Pai tenha sorrido e se Lhe tenha dirigido a Ela, Mãe da
Misericórdia, despedindo-se de nós, com um último cântico: “Com minha
Mãe estarei…”
Não queria terminar sem vos dizer da imensa alegria – that joy, beyond
a common joy – que o Pai estará a sentir, aqui connosco, na Faculdade de
Letras, a sua casa.

| 48 |
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Em louvor de Fernando de Mello Moser
Maria Irene Ramalho
FLUC; CES; UW-MADISON

Dar testemunho de alguém que muito se admira e estima é como produzir uma tradução do que se reconhece intraduzível. Não há tradução sem tradição e sem interpretação, por isso, qualquer tradução será
sempre transmissão-com-traição. Traduzir é interpretar, e interpretar é
projectar-se quem interpreta na coisa (ou pessoa) interpretada. Uma
tradução pode dizer mais da tradutora do que da obra traduzida. Penso
nos muitos anos de convívio amigo e colegial que tive com Fernando
de Mello Moser – ilustre professor, distinto intelectual, erudito homem-de-letras, colega tolerante e generoso, e simples homem-com-o-coração-nas-mãos – e vêm-me à memória célebres problemas de tradução
na cultura occidental, a que costumamos chamar nossa. Porventura
reais, alguns desses problemas – saudade, fado –, outros com o seu
quê de imaginário, como o que Heidegger inventou a propósito da
tradução de Hölderlin do primeiro verso da ode que na Antígona de
Sófocles premonitoriamente canta o potencial de grandeza e miséria
do humano ser: πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει (Muitas
são as coisas de espantar, mas nenhuma maior que o ser humano). Nos
seus escritos sobre Hölderlin, Heidegger empenha-se em demonstrar
que o poeta vive profundamente em sua poesia o espírito da Grécia
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antiga. Mas não resiste a interpretar-lhe o modo desse viver. Por isso
lhe corrige a tradução: onde para δεινὰ Hölderlin oferece das Ungeheure
(o extraordinário, coisas extraordinárias), Heidegger contrapõe das
Unheimliche (o estranho, coisas estranhas), embora reconhecendo que
o termo – unheimlich – não cobre a rica complexidade da palavra grega
– δεινóν – que fala também “poder”, “terror”, “temor”, “respeito”.
Das Unheimlische encerra ainda dois opostos que o filósofo entende
enquanto magnificamente problematizados pelo poeta – heimisch (ser/
estar-em-casa) e unheimisch (ser/estar-lá-fora, na história). Foi assim,
e por isso inspirou respeito, que a rica personalidade de Fernando de
Mello Moser sempre soube estar: na imediaticidade de ser e na historicidade do mundo. Ao escolher das Unheimlische, Heidegger apontava
realmente para o intraduzível. E é assim mesmo que aqui quero deixar
Fernando de Mello Moser. Intraduzível.
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Como conheci o Professor Mello Moser
João Leitão
ESHTE

No longínquo ano de 1966, consegui entrar para a maior empresa de
turismo em Portugal de então, Claras Turismo, que começava a ter o
monopólio da camionagem interna e em termos de turismo começava
a ombrear com a Abreu, mais dimensionada para o turismo incoming,
até porque o turismo outgoing era quase inexistente. Detinham na
altura os Claras uma empresa de turismo, com uma agência de viagens
sediada junto ao edifício Imaviz, que estava em fase de conclusão,
e escritórios na mesma Avenida Fontes Pereira de Melo, lugar que era o
centro de decisões. Os Claras Turismo possuíam já na altura os tours de
“Half day” de Sintra e Queluz, “Full day” de Mafra e Sintra, “Half day”
de Lisboa pela manhã e “Half day” de Lisboa pela tarde, assim como o
“Lisbon by Night”; os “Full day” de Évora, Lisboa, Nazaré, Alcobaça,
Batalha, Fátima e ainda os tours de longo curso com combinações, que
perfaziam um total de doze dias. O mercado era sobretudo americano,
francês e brasileiro. Neste contexto, o Professor Moser era o estratega
da feitura desses itinerários.
Assim o conheci pela primeira vez na minha entrada para a
empresa, nos exames de admissão – o de inglês era realizado por ele,
e o de francês pela colega Maria Luísa Noronha (também já falecida).
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Porque a admissão não obrigava à apresentação de curriculum, mas a
uma entrevista. Lembro-me do Prof. Mello Moser me ter dito: “Bom,
colega, agora tens de provar que mereces trabalhar nesta empresa.”
Soube que fora um homem que subira a pulso no turismo – teria
começado por trintanário no hotel Tivoli –, que fizera os seus estudos
liceais num ápice e depois terá tirado o Diploma de Guia no SNI – na
década de cinquenta até meados da de sessenta não existiam cursos
de guias-intérpretes. Havia candidaturas, e os exames e apreciação
do candidato eram realizados no SNI. Todos os guias na época foram
formados assim e a sua carteira profissional era passada pela Polícia,
existindo um controle político sobre as pessoas, pois havia contacto
com o público estrangeiro. Iniciaram-se os cursos de guias oficiais no
então formado ISLA e Novas Profissões. O Curso de Turismo do ISLA,
que teria começado em 1965, três anos depois da sua formação, tinha
como director o Prof. Mello Moser.
A actividade de transferista, e por vezes de guia, desdobrando autocarros, levou a que me matriculasse no ISLA, onde tinha como director
o Prof. Fernando de Mello Moser, que começava a abandonar a actividade de guia para se dedicar ao ensino no ISLA e terminar a sua licenciatura na Faculdade de Letras. Penso que terá ficado como assistente
na Faculdade de Letras e dividia-se com o ISLA e os Claras Turismo.
Foi meu professor de Prática Profissional – julgo que ao tempo não se
chamaria assim; apresentava os monumentos e o país com uma grande
clareza, obrigava-nos a apresentar trabalhos em inglês, em francês, que
dominava maravilhosamente, em alemão – creio que um infindável
número de idiomas. Em 1968, terminado o Curso, o segundo curso de
dois anos, há a famosa prova nacional com um grande júri formado
pelo representante do SNI – lembro-me de que da parte das agências de
viagens era o director da Agência Claras, o Sr. Barros; do Sindicato não
me recordo, entre outros o Prof. Mello Moser. Lembro-me de que tive
de descrever o Mosteiro de Alcobaça em inglês e em francês, e Évora –
ele sabia que eu já tinha feito esse tour e que estava na actividade.
Recentemente falei com um colega de curso na esperança de obter
mais informações sobre o Prof. Mello Moser e ele descreveu-me a sua
prova, porque não assistíamos às provas. Este meu colega, mais velho
e já pai de filhos, teve um bloqueio e o Prof. Mello Moser, conhecedor
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do seu valor, solicitou ao júri que interrompesse o seu exame por
algum tempo e levou-o ao bar; ali, quase que o obrigou a beber um
whisky e, depois de uma conversa, quando foi oportuno lá continuou
o exame com sucesso final. Esta atitude não é só de um mestre, é de
um ser extraordinário, compreensivo e sabedor de que por vezes há
momentos difíceis, que nem todos conseguem ultrapassar. Foi comovente, mas só há pouco tempo soube desta história.
Não éramos muitos e todos passámos. Lembro-me de termos o
nosso jantar de despedida num local já frequentado por turistas. Foi na
Parreirinha de Alfama. Cantou-se o fado e o Prof. Moser disse: “O Guia
é um animador.” E ele próprio cantou o fado, e eu, mais atrevidote,
também cantei. Tinha uma bela voz, calma, serena. Lembro a professora de Inglês, Mrs. George, estava extasiada. No final, disse: “Colegas,
fecidades.” Éramos guias; aliás, como dizia a nossa carteira profissional, “intérprete”, mas, no interior, “guia” e os idiomas que falávamos.
Só eu trabalhava nos Claras Turismo, dois trabalhavam na Agência
Star, três foram para a TAP, enfim, dispersaram-se. Comecei então o
trabalho de guia, deixando de ver o Prof. Mello Moser. Em 1969, o meu
serviço de guia foi interrompido e fui fazer o serviço militar, tendo sido
mobilizado para S. Tomé e Príncipe, onde montei o primeiro núcleo
de turismo.
Quando regressei, em Janeiro de 1972, entrei para os Claras. Foi
no início do ano que os Claras realizaram um tour a Portugal para os
seus guias e alguns novos candidatos, todos eles guias e cuja chefia
pertencia ao Prof. Mello Moser. Foram oito dias de mistura de conhecimentos, apresentações ao micro e forte animação. O guia é um animador em todo o sentido da palavra – cultural, desportivo – e deve saber
ocupar os tempos mortos. Foi um refrescamento e outro curso.
Conhecia Portugal minuciosamente, mas por vezes é necessário
estar atento a tudo. Pese embora os motoristas de turismo tivessem
formação específica, também havia enganos. Lembro-me de um episódio, de nos termos enganado numa estrada que não tinha saída e ia-se
dar a uma quinta que tinha ovelhas. Lembro-me da desculpa: “Viemos
aqui para ver estas ovelhas; já vimos muitas, mas estas são especiais.”
E obviamente todos soltámos uma gargalhada. O seu sentido de humor
era inerente a um animador, a um pedagogo, a um verdadeiro guia,
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que conduz e que interpreta, o que vê e obriga a ver. Foi a última vez
que privei com o Prof. Moser. Foi esta aprendizagem que me “obrigou”
a ser tour manager dos Claras Turismo, e, apesar das limitações que o
serviço militar e a minha especialidade me tinham imposto, de que só
poderia sair do país decorridos cinco anos, obtive autorização para sair
para o estrangeiro e passei até 22 de Abril de 1974, altura em que entrei
para a TAP, até 1994.
Só realizei tours no estrangeiro, nomeadamente Europas, Marrocos, etc. Sei que com o 25 de Abril abandonou o ISLA, e os Claras
Turismo foram nacionalizados, dando origem à Rodoviária Nacional,
entretanto também desaparecida.
Como professor, marcou-me; é, dos cinco, um dos que guardo no
coração. Como professor, era o verdadeiro mestre na arte de ensinar,
calmo, compreensivo e sempre preocupado em saber se a sua mensagem teria sido completamente compreendida. Um ser humano de
grande nobreza e dotado de uma inteligência e memória extraordinárias; as suas palavras pareciam transmitir conhecimento, mas com
doçura.
Talvez a minha licenciatura em História na Faculdade de Letras a
ele se deva, pelo entusiasmo e conhecimento que colocava nas explicações. Era o professor de História de Arte, História, Prática Profissional,
um autêntico líder, afinal, o ideal de guia-intérprete.
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É para mim especialmente grato poder acrescentar umas breves palavras ao presente gesto de celebração de um período da história da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da minha história pessoal
marcado pela figura de Fernando de Mello Moser. Uma instituição que
desconheça ou esqueça a sua história, que não saiba fazer dela o uso
necessário à sua continuidade como entidade viva, que não perceba
que o passado está sempre presente e que a compreensão disso mesmo
é factor de maior e melhor futuro seria uma instituição empobrecida.
E isso é algo que a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa não
pode, não deve e, sobretudo, não quer ser.
Note-se que estas minhas palavras não serão palavras de tributo
final a Fernando de Mello Moser, visto que esta figura fundacional dos
Estudos Anglísticos na Universidade de Lisboa continuará a receber de
formas diversas o reconhecimento que indubitavelmente merece, destacando-se a que se reflecte na prática de investigação e ensino praticada na nossa casa, a casa das Humanidades na ULisboa.
Fernando de Mello Moser começou por ser para mim a figura do
professor, exemplar na sua capacidade de transmissão de saber e de
incentivo a percursos de indagação própria por parte dos alunos.
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Tive depois o privilégio de ser convidada a leccionar ainda como
aluna finalista, na qualidade de monitora, duas disciplinas do curso de
Filologia Germânica, uma delas, a de História da Cultura e das Instituições Inglesas, pela qual era responsável precisamente Fernando de
Mello Moser.
Nunca esquecerei o que com ele nessa altura aprendi: a generosidade no acompanhamento dos docentes em início de carreira, a elegância e a delicadeza na forma como discretamente ia chamando a
atenção para o que havia a melhorar, o sentido de responsabilidade que
nos mais novos cultivava, pelo modo como lhes atribuía tarefas, não
apenas de ensino, mas também de avaliação, partilhando opiniões e
discutindo opções, tantas vezes por recurso a uma forma acolhedora de
comunicação, ou seja, ao contar de histórias passadas sobre momentos
interessantes do seu ofício como professor.
A sua abertura à escolha de caminhos pessoais por parte dos mais
jovens manifestou-se, para mim de forma exemplar, no modo como
acolheu a minha passagem para a área da americanística. Não sendo
a sua área de estudo privilegiada, nela encontrava, todavia, motivo
de interesses diversificados. Entre eles, encontra-se um autor menos
canónico, cuja escrita se colocara muito próxima de um quotidiano
nova-iorquino das décadas de vinte e trinta do século xx, de índole
marcadamente popular e, por vezes, quase marginal, o quotidiano do
little man, sem poder económico ou social de relevo, mas cheio de imaginação e ternura pelo mundo. Foi o vir a saber desse seu apreço que
conduziu à escrita do meu primeiro ensaio, sobre Damon Runyon, inserido num anterior volume de homenagem oportunamente publicado
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Como orientador inicial da minha tese de doutoramento, tarefa só
interrompida pela doença que lhe sobreveio, mostrou-se novamente
aberto e exigente, praticando o que definia como sendo a tarefa de
“advogado do diabo”, ou seja, obrigando os seus orientandos a repensar opções de investigação, a autoquestionar-se como forma inicial de
questionação do outro que o objecto de investigação a explorar, no
meu caso o texto literário, sempre é.
Figura seminal dos Estudos Anglísticos, quer a nível do departamento criado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa depois
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de 1974, quer a nível nacional, pelo papel desempenhado na criação da
Associação Portuguesa de Estudos Anglo-Americanos (APEAA), de que
foi o primeiro presidente, mostrou sempre entender o papel do docente
universitário como o de alguém capaz de construir espaços alargados
de maior comunicação e entendimento, assim promovendo a criação
de uma comunidade de interesses, onde a partilha de opiniões e saberes
se possa fazer de forma alargada, democrática e, por isso mesmo, especialmente produtiva, aquela que possa ser efectivamente factor de
construção de um futuro promissor.
Finalizo, assinalando o facto de que, além das áreas de especialização em que deixou um contributo essencial quer a nível nacional quer
internacional – e são muitas, como ao longo deste volume é bem assinalado –, Fernando de Mello Moser nos deixou um legado adicional:
o exemplo de um homem para quem as Humanidades foram realmente
atenção ao humano, nas suas várias expressões textuais e de vivência.
É essa a outra vertente do legado que os que o conheceram e com ele
aprenderam transportam consigo. É todo este legado que, espero, possamos continuar a passar às gerações mais novas, para que, não apenas
através do que Fernando de Mello Moser escreveu, mas também através
do modo como nos colocamos no ensino e na investigação, possam,
assim, continuar a sentir a sua presença.
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Na Utopia há lugar para o livro…
Aires A. Nascimento
FLUL; CEC; ACL

1. Quem nunca sonhou com a Utopia? Dizem que ela está de regresso,
apesar das suas ambiguidades e desencantos, em distopias que são
desilusões de inferno: frente às angústias e terrores de guerra, urge
reinventar a Utopia. No entanto, quem a não teme, pelo que ela tem
de incerteza quanto ao futuro sobre que aposta e quanto ao lugar em
que nunca se sabe encontrar? Não esperamos que regresse, como por
encanto, o Paraíso Perdido nem A Idade de Ouro: aprendemos que o
tempo é do Homem e que a Cidade é da nossa responsabilidade.1
Há alguns bem-aventurados, que são escolhidos pelos imortais para
habitarem o Paraíso antes do tempo final: serão as primícias da Nova
Humanidade, redimida e restaurada. Um conheci, Fernando de Mello
Moser: cedo nos deixou e só alguns dos mais chegados continuam a
recordar a sua memória2 – esta, embora seja lábil, honra-se com fidelidades (Ricoeur: 2000).
Apostou ele na Utopia, que não fosse apenas livro de More: alguns
perseguem-na como sonho de uma sombra; talvez recorram a Píndaro,
julgando que “o homem é sonho de uma sombra” que o atleta persegue: Skias onar anthropos – Pit. 8, 95… Menos poeticamente que
Píndaro, prendeu-a ao livro Rafael Bluteau:
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Utopia. He o nome de hua obra politica, dividida em dous livros, composta por Thomàs Moro, Chanceller mòr de Inglaterra, em que o dito
Autor falla em Povos, que só na imaginação existem. (Tenho muito que
admirar nas agudezas dos Politicos, mas com tudo isto as Utopias bem
ordenadas, atégora fóra dos livros se não tem achado – Escola das Verdades,
pag. 475.) (Bluteau: 601)

Não só nos livros a buscaremos: como recomendava Oscar Wilde,
há que ter sempre à mão o mapa onde esteja desenhada a Utopia, pois
é o único que convém guardar para ir em busca dela, embora sempre
que o Homem lá chega e assoma à janela imediatamente se obriga
a partir para outro lado.3 Instabilidade do sujeito do conhecimento
que apenas em tempo precário suporta as construções em que se vai
procurando até atingir um equilíbrio mal experimentado ou, ao invés,
necessidade de outridade que seja diferença, pelo outro, ou se ofereça
como alternância, por si mesmo, em busca do que falta?4
Para que ela não seja apenas imaginação ou sonho, tem um apoio:
o livro, intermediário para essa outridade que seja outramento, defesa
da memória e exercício activo de si mesmo (como mneme e anamnesis).5
Teve alguma razão, o tradutor português de The Man for All Seasons,
pois facilmente nos convencemos de que “todas as estações” apenas se
consumam em Um Homem para a Eternidade, mas nunca Tomás Moro
lá teria chegado se não aspirasse a uma utopia de perfeição: esta, conseguida em plenitude, é escatológica.6
2. À primeira vista, não cabe a Utopia no livro, pois só o homem é
autor do sonho e ele não se confina às dimensões de um instrumento,
a não ser que fosse interminável. No entanto, na Utopia entram livros,
e por isso havemos de perguntar se o livro modera a Utopia ou se contribui para activar o processo dela.
Paradoxo, à primeira vista, a Utopia, como nusquama, não tem
lugar nem instrumento, mas postula uma sociedade programada e
perfeita, onde tudo se reajuste através de conhecimentos novos até
atingir a eutopia, que tem de ser eunonia (que corresponde a boas leis)
e também eudemonia (felicidade). Para isso contribui o livro, na imprevisibilidade dos textos que vivem da invenção de cada autor para tecer
o sonho da felicidade procurada.7
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Sem a tocarmos, somos levados a buscar o sentido da vida pela contemplatio, que outra coisa não é que a theoria que procura a perfeição
e vamos construindo em nós e em comunidade (que não seja apenas
colectivismo regulamentado em modos iteractivos de comportamentos recebidos do passado, mas participação nos anseios autênticos do
grupo humano – que se reconhece como imperfeito e susceptível de
melhoria).
Admitamos que, seja em reflexão, seja em proposta de experimentação crítica, o livro apresenta vantagens sobre a expressão oral, ainda
que encadeada e estruturada: sendo um registo escrito, o livro permite
o regresso ao texto e favorece sobretudo o regresso a si mesmo, como
leitor interessado em retomar o que alguma vez lhe foi apresentado
para acto reflexo alargado e partilhado.
Vale o processo de leitura como modo de dialogar responsavelmente pela palavra que é texto e base de reflexão – não apenas palavra
que vibra no ar em tempo que passa, como a sombra de que nos distanciamos.
3. Por receio de diletantismo, foram os livros rejeitados pelo velho
Sócrates, mas a Utopia aceita-os e integra-os na distribuição dos tempos
e nos ritmos de ocupações. Na Utopia moriana, a actividade de leitura
começava na educação dos jovens que ainda não tinham forças para
entrar na labuta do dia-a-dia; admitidos os livros, integrava-se a sua
leitura na distribuição dos tempos do horário utopiano, que incluía
exercícios intelectuais: afinal, guarda de saberes e incremento de sabedoria, os livros fazem parte da Utopia e esta supõe inclusão por integração.8
Certamente por isso, quando Hitlodeu, a caminho da Utopia, na
quarta viagem, carrega consigo uma biblioteca que disponibiliza no
seu destino, prevê que a sua mercadoria será aceite, pois já comprovara o espírito de curiosidade e acolhimento (ainda que moderado e
crítico) dos utopianos: não imaginaria que eles se entregassem de imediato à leitura dos livros que lhes confiava, encontrando não só razões
para se dedicarem ao estudo mas também motivos para aprenderem
a decifrar o que anteriormente não lhes tinha sido explicado. Afinal,
até os brutos animais se interessam por melhorar a sua condição em
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resultado do treino recebido; o homem inteligente gosta de aprender
e o livro é a extensão do próprio homem, pois representa o resultado
de um esforço de outro homem e, no mínimo, oferece a extensão do
mundo que já conhece e tem ao seu alcance.
A Utopia, pois, não é um estado; é um processo aberto, e para ele
contribui o livro entendido como instrumento estruturado. Efectivamente, não é por ser planificado que um país tem de ser medido para
ser regulado ou ser previsto para ser admitido: o livro é o resultado de
uma disciplina intelectual; escrito e proposto para leitura, desperta o
sonho para ganhar a Vida,9 que é o que temos de inteiramente nosso,
irremediavelmente nosso, impenetravelmente nosso e inexpugnavelmente nosso.10 Mas não é universo cerrado – o hortus conclusus não se
fecha sobre o que alguma vez se comprovou, não é hortus reclusus.11
4. Em tempos de “Revelação”, considerava-se ela como Palavra dada
pelo Profeta, até que, voltando às origens, sentimos entoar in principio
Verbum; depois, aprendemos que Ele era Sermo, em toda a abrangência
de dialéctica e de retórica, explicitando o que o grego Logos deixara
como ponto de partida, seminalmente;12 reconhecemo-nos em dinâmica textual, quando nos foi aberta a porta de partida pelo livro que
fomos entreabrindo.
Talvez por isso, na biblioteca de Amarauto, imaginou J. V. Pina
Martins que, em Utopia III, se reuniram 27 000 obras diferentes espalhadas por 33 333 volumes, como universo indefinido e incontável
(Pina Martins: 1998). Nunca saberemos ao certo quantos volumes couberam na biblioteca de Alexandria, mas sabemos que havia a pretensão de ter um exemplar de todas as obras escritas no mundo inteiro…
Desmedida que veio a ser castigada em sucessivos incêndios!
Quando as novas gerações de intelectuais despontaram, desdobraram-se por novas temáticas: Amórnova e Laisínova (o leitor descodifique os nomes no contexto de instituições próximas, tão chegadas
que nem se distinguem pelo ritmo prosódico) seriam a negação de si
próprias por serem monótonas e iteractivas, sem contraposição nem
efeitos de complementaridade.
No regresso à Revelação e ao sentido da inspiração, que só merece
entrar na Bíblia se for soteriológica, havemos de descobrir a Palavra
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Nova que proceda do interior do Homem, por leitura intensa que
(se) renove por arte de maiêutica.13 Em esforço, a Nova Utopia pretende satisfazer todas as buscas: em cada 99 habitantes, haverá uma
nova biblioteca e, para evitar contendas (sem recurso a árbitros que
demorem o acesso ao livro pretendido), haverá uma rede de 333 bibliotecas públicas, 30 bibliotecas académicas e 300 bibliotecas populares.
Tudo demasiado numérico, perversamente mecânico, sem diversidade
que admita novidade!
5. Ora, mais importante que criar instituições, com o seu funcionalismo
identificado, conviria ter guias de ascensão, como Beatriz e Laura: ainda
que Miguel Hitlodeu (certamente por ser português) dê as mãos a Pina
Martins, este, que escreve, sente que há traição no modo de prolongar o
passado, porque se perdeu o conhecimento das línguas e se esqueceram
os antigos textos ou já não se atina com a instrumentalidade dos livros
nem se mantém por eles o encanto lúdico de outros tempos.
Será por tudo isso, talvez, que na Biblioteca de Babel, de Jorge Luis
Borges, ainda que postulada como indefinida, os critérios de apreciação baixam para medidas de referência limitadas? Ilusão necessária
para julgar que em rede comunicamos com o mundo?14
Na Utopia moriana há o sortilégio da leitura: “a maior parte dos
habitantes consagra às letras as horas de folga”; “é de regra haver
cada dia lições públicas nas primeiras horas do dia: […] um grande
número de homens e de mulheres de todas as condições deslocam-se
para escutar estas lições, uns umas, outros outras, segundo a inclinação
natural de cada um” (Morus, 2006: 505).
Na sucessão dos dias, as novidades chegam: questão problemática é
saber como controlar o afluxo, por acolhimento e por reacção a ele: na
Utopia III, o número de volumes é limitado; descobrirá o leitor porquê:
afinal, trata-se de um processo humano, que deve ser controlado…
6. Na Utopia dos sonhos que queremos articulados, abrimos espaço
para o livro. Entra por razões diversas, nem sempre motivadamente
ou segundo princípios declarados; algumas vezes, sem razão alguma,
só por acumulação. Algum dia havemos de perguntar pela sem-razão
da entrada de um qualquer e acabaremos por expulsá-lo por não ter
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legitimidade para inclusão: para desocupar espaço que dê lugar a outro
que responda (ou não) por si e pela novidade que aduz a um convívio
que se queria pacífico e harmonioso. Há acumulações e acabamos por
reconhecer que, afinal, o antigo, aquele em que nos formámos, tem
razões que os outros apenas repetem.
O livro de hoje, tão familiar se tornou para nós, precisa de atenção
crítica, para ser elevado acima dos dias, ou seja, da banalidade, e para
ser integrado na história que lhe mereça memória. Devia ele ser portador de novidade que fosse mais que repetição. Caso contrário, os livros
correm o risco de serem invasores, sem razão para estarem na república
utopiana…
Só a cultura do livro descobre a singularidade das suas relações
com o homem do seu tempo, só o homem de cultura sente o valor que
nasce dessas relações e é capaz de as enunciar.
Para quem o recolhe por razão inovadora, como obra consumada
na estrutura instrumental da racionalidade harmoniosa, apreciada nas
proporções equilibradas e no sentido de novidade, o livro vale como
monumentum de que não podemos desfazer-nos, ainda que alguma vez
possa ser objecto de desconstrução para comprovar que tudo nele foi
previsto e não pode ser alterado…
Como obra humana, sempre poderá ser aperfeiçoado ou experimentado de outra maneira: os caracteres de Aldo imitam a escrita
corrente (daí o itálico), mas não foi a Aldo (filho, naturalmente) que
Erasmo entregou a Utopia de Thomas More; a ele, porém, prestou
homenagem Hitlodeu ao levar livros para a ilha da Utopia e ao disponibilizá-los como novidade de renovação.15
7. Hoje as possibilidades da informática democratizaram uma arte que
antigamente era ciosa dos seus segredos: um perito repudiará a banalização de caracteres sem discernimento de aplicações, sem envolvimento estético e sem consideração pelos efeitos de leitura porque se
negará a ser banal e repetitivo, enfim, sem contribuir para integração e
inter-acção humana pela optimização de leitura.
As “santas escrituras” de hoje não são as mesmas de ontem:
haverão de responder pela clareza da página e pela clarificação do
texto, pela simplicidade, combinada com dignificação do conteúdo e
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da forma, pela graciosidade aliada ao requinte – o livro, como bem,
merece atenção; como instrumento, deve ter agilidade; como arte,
deve afirmar-se pela dignidade.
É habitual proclamar que o livro está ameaçado; todos os objectos de cultura, sobretudo os que entraram em rotinas não entendidas
na sua funcionalidade ou na sua matriz simbólica, estão expostos à
degradação e ao esquecimento… Importará defendê-lo na sua funcionalidade e na sua performatividade.
A Escola, que dele se serve como instrumento principal para
ensinar a ler (operação difícil), deve reconhecê-lo na sua funcionalidade de recolha e de predisposição formativa: assim o supõe, na sua
multifuncionalidade, o verbo legere, que tanto é “tomar”, “recolher”,
como “escolher”.
Em tempos recentes, muitos se esqueceram de integrar o livro
na sua funcionalidade inovadora e conformadora (como tal, identificada e respeitada) ou na sua função simbólica (agregadora e regeneradora). Obnubilou-se por vezes a inteligência dos instrumentos
antigos perante os seus substitutos – que arrastam porque seduzem
com os seus encantamentos (úteis, porventura, para quem precisa de
ser estimulado a exercício físico). Esse obnubilamento acontece por
conhecimento deficiente do que havia que acautelar: ficou para trás
o reconhecimento do que havia e de como as novidades devem ser
integradas (em aproveitamento inteligente).
8. A escola raramente ensinou a descobrir o que recebeu de fora e utilizou até à exaustão: no caso, quem quer que seja experimente explicar
as marcas impostas ao texto – dos diacríticos aos espaços em branco,
da hierarquia de iniciais às iluminuras várias; quanto a estas, tente
responder à função da imagem no livro, ou formule uma questão que
lhe surja na sua relação com o livro, e verá que a resposta não lhe surge
espontaneamente… (não vale a pena transpor para aqui a panóplia de
questões que se poderiam submeter a inquérito).
Convenhamos que o livro não é um a priori de cultura, mas resulta
de uma opção – assumida, aceite e acolhida pelos resultados. O velho
Sócrates de Atenas (leia-se o diálogo platónico do Fedro) repudiava
a escrita. Terá ele experimentado a leitura do livro que se vendia na
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ágora? A razão por ele alegada era que a escrita caía morta no livro.
Afinal, as perguntas não devem proceder de outros, mas de dentro do
leitor… Teria Sócrates esquecido a maiêutica, que era a sua arte preferida, para a confiar apenas ao mestre de diálogo? As más lições às vezes
contagiam: há maîtres à penser que se deliciam em debitar discursos
torrenciais, simulando “diálogos” que se perdem. Quebrou-se a força
do diálogo e esvaneceu-se a confiança nas palavras.
Prefiro confiar-me à argúcia de Michel de Foucault, que respondia
gostar de escrever porque com isso podia considerar que tinha obtido
um resultado fiável e podia passar a coisa diferente da anterior, que ali
deixara, depois de a ter pensado e estruturado; aliás, podia posteriormente voltar a ela e julgá-la na sua complexidade de pensamento responsavelmente assumido e livremente proposto a outros que, ao lê-lo,
o podiam contestar, mas também o podiam completar…
Modos de ver irreconciliáveis? Não: entre alguém que ainda mal
aprendera a valer-se do livro (Sócrates) e alguém que busca motivações
da cultura recebida (Foucault) vão muitos séculos (vinte e cinco). De
permeio, a escola fez perceber que o livro tinha vantagens e por isso
o foi aperfeiçoando instrumentalmente (um milénio foi o tempo que
isso levou) e depois o foi multiplicando: a diferença é abissal entre
quem semeia e logo quer recolher (Sócrates) e quem aceita julgar, mais
tarde, em reflexão crítica, o que colhe de si mesmo e junta ao de outros
para usufruir do que é aquisição de cada um e pode reverter em favor
de todos e também do próprio (Foucault)… É que, se escrevemos no
livro como quem faz deslizar palavras caídas na corrente do rio que
não volta atrás (Sócrates), é mais útil saber que a vida colectiva, que se
expõe ao sentido do Tempo, ganha se o fizer em ritmos certos, se o
fizermos de modo responsável (de novo Foucault).
9. A seu tempo, seremos confrontados com aquilo que ficou apontado
no “Livro da Vida”: então, seremos julgados pelo tribunal supremo,
onde nada será esquecido – sobretudo se nunca foi resgatado e reformulado: de facto, lendo, temos possibilidade de regenerar o que alguma
vez nos saiu imperfeito e podemos recuperar, sem tudo pormos em
causa – fatal é que nunca tenhamos lido, antes de nos ser apresentado
esse Livro Final…
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Os “tabletes” de hoje fazem esquecer o tradicional livro de leitura?
Nem por saudade de outros tempos imaginaremos tal coisa: por uma
razão básica, a de que também eles, os novos instrumentos, podem ser
modos de ler, como produto nosso – no que podem sê-lo, já que até se
adaptaram à funcionalidade do antigo suporte de leitura.
No entanto, há diferença entre a segmentação da “página” e a
articulação tornada patente; por outro lado, ninguém se apaixona pela
virtualidade (rio que desliza e nunca volta atrás para ser meu e por
ser meu, como eu sou na minha individualidade), mas gosta de se ver
naquilo que pode reaver, mesmo que não esteja acabado, quando é
produto que saiu das minhas mãos e com ele ganhei relação sentida.
Baste saber que, se ficamos perante uma sombra e nunca chegamos à
realidade que a projecta, só nos resta a melancolia da distância que nos
impede de tocar no que deveria completar o que somos.
Perante a virtualidade indefinida (que a Internet nos faculta hoje
e nos pode recusar amanhã), é mais que provável que tenhamos sentimentos contraditórios: tentar capturar tudo (como se, na avidez dos
nossos instintos predadores, tudo fosse para isso) ou ficarmos indiferentes ao que nos chega (na virtualidade do que está sem termos
a certeza de que a ele poderemos voltar) é insensato. Ora, voltar ao
Moriae Encomium para quê?
10. Há uma interpelação feita pelos novos “suportes de leitura”; devem
eles ajudar a ler melhor, integradamente, humanamente… A nova
utopia é lobrigar que nunca atingimos a perfeição: na busca dos livros,
gostaremos que eles nos sejam entregues por bibliotecário pachorrento
ou livreiro paciente e não ficarmos nós dependentes do mutismo em
que nos enleamos num curto-circuito em que não há estrutura de
comunicação nem de partilha e o leitor corre o risco de se fartar de si
mesmo, sem gozar do eco de se fazer ouvir ou de se alegrar com os prolongamentos que respondem com novidades… No livro (construído e
levado até ao fim como obra consumada), uma vez estruturado, o texto
deve ficar ao nosso alcance, sem depender de outra coisa que não seja
um contacto imediato.
São mais rápidos os novos suportes na recuperação do texto e
eventualmente fiáveis no armazenamento dele. Mas, quando é que
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eles nos levam a passar da espontaneidade para o uso crítico, medido
e responsável? Se o fizermos, faremos dele instrumento de conhecimento e este se transformará em saber que leva à sabedoria da vida
e não se fica pela acumulação que seja simples facturação (do que foi
feito e do que há a haver).
A escola deve ensinar o caminho que leve ao reconhecimento
das possibilidades postas ao seu alcance, para uma educação nova –
que desenvolva capacidades de perceber as possibilidades de hoje e as
de ontem, na sua diversidade e nas suas articulações. Sem esquecer o
passado, há que integrar o presente; sem o passado, pouco teríamos
para transmitir, mesmo que fôssemos génios: ou, mesmo que fôssemos
capazes de o transmitir, faltar-nos-ia a experiência de séculos e hesitaríamos em fazê-lo porque teríamos horror a sentirmo-nos condenados
a ver apenas a nossa face espelhada no futuro; Narciso foi vítima de si
mesmo… O livro faz parte da Utopia que vamos construindo com os
outros: com ele nos abrimos ao Mundo que trazemos em nós e partilharemos com eles.

Obra protegida por copyright | © dos autores

NA UTOPIA HÁ LUGAR PARA O LIVRO…

Notas
1

2

3

4
5
6

7

8
9
10
11

12
13

14

Chamados à razão por Milton, desiludidos com crises financeiras que se sucedem,
mesmo que não demos razão a Hesíodo, mantemos confiança nos arquitectos da nova
cidade porque ansiamos que se implante no coração dos homens.
Conheci Fernando Moser na Faculdade de Letras, de que foi Professor Catedrático e na
qual ocupou funções do maior relevo. Dotado de grandes qualidades, era homem de
requintada cultura e de vincada afabilidade; pessoa da maior discrição, pouco falava
de si, em todos os anos que com ele convivi, mas pude tomar conhecimento de alguns
traços de família – de Francisco Manuel de Mello a Nun’Álvares Pereira; ficará para outro
momento recordar como descobri esses traços, que a família tem guardado em recato.
Seja-nos permitido ficar pelas alusões a O. Wilde, pois o seu espírito de humor está tão
disseminado nas suas paráfrases da Utopia que seria aconselhável passar pelo The Soul
of Man under Socialism, cuja tradução portuguesa é imperfeita, e chegar aos aforismas
em que se aposta no paradoxo da perfeição humana, aceitando que o progresso é a
realização da utopia (nunca alcançável ou nunca concluída).
Não se estranhe o termo “outridade”: está em Fernando Pessoa, como “outrar” e
“outramento”. Cf. Aires A. Nascimento, 2010.
Cf. Ricoeur, op. cit.
Apenas recentemente soubemos que o filme britânico, dirigido por Fred Zinnemann, e
com argumento de Robert Bolt, recebeu no Brasil o título de O Homem Que não Vendeu
Sua Alma, ao passo que em Portugal foi traduzido por Um Homem para a Eternidade.
Rodado em 1996, serviu a nossa geração de alunos universitários em reflexões animadas por Luís de Pina nos ciclos de cinema. Para outras considerações, cf. Fernando
de Mello Moser, Tomás More e Os Caminhos da Perfeição Humana, Lisboa: Vega, 1982,
11-35, “Tomás More: Um Homem para o Nosso Tempo”.
Utilizamos vocabulário e comentamos o texto de Tomás Moro; para tudo permitimo-nos remeter para Thomas Morus, Utopia, edição crítica, tradução portuguesa e comentários por Aires A. Nascimento; estudo introdutório de José V. de Pina Martins, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.
Cf. Ricoeur, 2005; id., 1996.
Canta-se hoje e escreveu-o Rómulo de Carvalho, em Pedra Filosofal, ele que era professor de coisas experimentais.
Ainda no Livro do Desassossego, de F. Pessoa. Gosto, ao acaso, do frag. 92.
Bem conhecido é o tema, que vem do Cantar dos Cantares, 4:12: Hortus conclusus soror
mea, sponsa, hortus conclusus, fons signatus – “Horto cerrado é a minha alma gémea e
minha esposa, horto cerrado, fonte selada”.
A problemática vem de tempos antigos e Erasmo voltou a ela.
Aqui sirvo-me de reflexões tidas com Andrés Torres Queiruga; revejo-me no seu ensaio
“¿Qué significa afirmar que Dios habla? Hacia un concepto actual de revelación”, Sal
Terrae, 82, 1994. 331-347.
J. Virgil, “A Biblioteca de Babel: Uma Metáfora para a Sociedade da Informação”, DataGramaZero, v. 8, n. 4, Ago. 2007: http://www.dgz.org.br/ago07/Art_04.htm. Acesso em
3 Março de 2015. O texto de Borges está nas Ficciones e está datado de 1941, Mar del
Plata. Não se esqueça o leitor de atinar com a única nota, que é final, onde se lê que
“Letizia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta Biblioteca es inútil, en rigor; bastaria uno solo volumen, de formato común, impreso en cuerpo nueve o en cuerpo diez,
que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas”.
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15 Neste ano do 5.º centenário do passamento de Aldo (falecido a 6 de Fevereiro de 1515,
em Veneza), prestamos-lhe homenagem pelo que ele construiu e a ele voltamos como
emblema cultural – esperando que não se esqueça a identidade do seu virtuosismo…
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Camoniana inglesa na transição
do milénio
João Almeida Flor
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No ano de 1982, por ocasião das comemorações do Quarto Centenário
da morte de Luís de Camões, uma comissão da Academia das Ciências
de Lisboa, presidida por Jacinto do Prado Coelho, projectou a publicação de um volume que reunisse os contributos de vários dos seus
membros, com o objectivo de avaliar as repercussões da obra camoniana em diferentes culturas e literaturas nacionais. O estudo do caso
britânico foi confiado ao recém-eleito Sócio Correspondente da Classe
de Letras, Fernando de Mello Moser (FMM), cujo vasto horizonte de
formação linguística, literária e cultural também comportava acentuados interesses comparatistas, no campo das relações culturais anglo-portuguesas. FMM cumpriu tão árdua incumbência elaborando um
ensaio de síntese onde a produção literária inglesa de raiz camoniana
surge perspectivada em função das variáveis histórico-culturais que
dominam a configuração intelectual da época moderna e contemporânea.
De modo especial, e a quantos se reclamam do seu magistério,
tal ensaio transmitiu a responsabilidade indeclinável de dar continuidade e actualização ao estudo da recepção criativa e valorativa da obra
camoniana em culturas de expressão inglesa. Por nossa parte, tendo
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em vista manifestar uma relação de discipulato directo, bem como a
inestimável dívida contraída durante vinte cinco anos de indefectível amizade e assíduo convívio profissional com FMM, propomo-nos
justamente reflectir sobre um conjunto de problemas suscitados pela
mais recente tradução inglesa da epopeia camoniana. Com semelhante
objectivo e para os efeitos práticos do presente trabalho, tomaremos
como ponto de partida o texto de Os Lusíadas (The Lusiads: A New
Translation), dado à estampa em 1997, sob responsabilidade do poeta,
professor e crítico Landeg White.
***
Em Março de 2011, a revista LER publicava uma extensa entrevista
concedida por George Steiner, pensador e crítico eminente da literatura e cultura europeias, que tem desempenhado papel sobremaneira
influente na formação intelectual da geração mais jovem.
Ao ser perguntado sobre o seu grau de familiaridade com a literatura portuguesa, George Steiner começou por esclarecer que o seu desconhecimento da língua justificava o recurso às traduções inglesas e
francesas. Depois, a rematar a resposta com um breve juízo valorativo,
George Steiner deixou expresso um apelo veemente:
Precisamos terrivelmente de quem traduza Camões. Temos apenas traduções académicas, por sinal muito más, até porque o grande poeta inglês
Roy Campbell morreu antes de o poder fazer. Falta à nossa cultura europeia o conhecimento do génio de Camões. (31)

Do nosso ponto de vista, esta alegada oposição entre a tradução
académica e a tradução poética origina alguma perplexidade e poderia
mesmo induzir a convicção de que teria sido bastante escasso o número
de traduções inglesas de Camões, a despeito da continuidade multissecular das relações bilaterais anglo-portuguesas.
Ora, todos os repertórios bibliográficos desmentem semelhante
hipótese, como ficou demonstrado em vários estudos acerca da fortuna
inglesa de Camões. Sem preocupações de exaustividade, recordaremos
que modernamente estes se iniciam com um opúsculo de Luís Cardim,
Projecção de Camões nas Letras Inglesas (1940), e passam pelos trabalhos
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de Carlos Estorninho (1961), Madonna Letzring (1971), Fernando de
Mello Moser (1984), Maria Leonor Machado de Sousa (1992) e George
Monteiro (1996), prolongados por um volume da revista Portuguese
Literary and Cultural Studies (2003) e pelo extenso verbete da nossa
autoria, inserto no recente Dicionário de Luís de Camões, dirigido por
V. M. de Aguiar e Silva (2011).
Por outras palavras, no caso britânico, facilmente se verifica que o
fluxo de importação camoniana atinge inusitado caudal. Seria demasiado redutor atribuir tal fenómeno a uma causa única, ou sequer predominante, e, por conseguinte, em obra recente, Patricia Odber de
Baubeta, com reconhecida autoridade científica e perspicácia crítica,
prefere aventar uma explicação de largo espectro, plural e casuística:
Works have been translated because their content is deemed to have some
intrinsic value or aesthetic quality, because of their social, cultural or political significance, or on account of some particular relevance for potential
readers. In any event, translations do not happen by accident […]. (202)

Efectivamente, merece inteira concordância a noção de que, por
via de regra, a génese de qualquer tradução literária não depende dos
acasos da fortuna, até porque a intencionalidade e a configuração do
produto final remetem para o envolvimento extratextual onde se conjugam múltiplas condicionantes histórico-culturais. Por sua vez, estas
reflectem o sistema de organização social vigente, determinados processos de aquisição cognitiva da época, os modelos formais, genológicos e periodológicos do discurso literário e cultural, bem como certas
marcas do próprio ordenamento jurídico, institucional e religioso.
Em suma, qualquer tradução literária encontra-se geneticamente vinculada ao património simbólico da experiência colectiva, distintiva
e multiforme, que, na história e pela história, se vai sedimentando
(Tymoczko: 20).
Noutro plano, presume-se que a opinião de George Steiner sobre
o reduzido valor poético das traduções existentes se fundamentará na
sua análise e apreciação crítica dos próprios textos, nomeadamente
de Os Lusíadas, sucessivamente reescritos durante três séculos e meio,
por uma plêiade de camonistas ingleses, entre os quais se salientam

Obra protegida por copyright | © dos autores

57

58

JOÃO ALMEIDA FLOR

Fanshawe (1655), Mickle (1756), Strangford (1803), Adamson (1810),
Musgrave (1826), Quillinan (1853), Aubertin (1878), Duff (1880),
Burton (1880), Atkinson (1952) e White (1997) (Hart: 183 ss.).
Em nosso entender, todavia, a extrema diversidade do conjunto
apenas autoriza a conclusão de que, cumulativamente considerados, os
esforços desenvolvidos por parte de tradutores e tradutólogos, durante
séculos de recepção criativa e valorativa, originaram um duplo efeito.
Por um lado, tornaram possível que o campo das reescritas inglesas
de Camões esteja, hoje, satisfatoriamente cartografado e, por outro
lado, promoveram a efectiva leitura crítica da obra original, prévia à
sua recriação translatória. Ainda assim, apesar de tais esforços, uma
prospecção da actual camoniana inglesa revela algumas lacunas que
tornam imperiosa a necessidade de actualizar referências bibliográficas
e, sobretudo, de recorrer a modernos procedimentos metodológicos.
Apenas a título exemplificativo, e em complemento de macro e
microanálises descritivas de textos, paratextos e contextos inspiradas
nos Estudos de Tradução contemporâneos, seria pertinente identificar
e analisar o relacionamento entre a história da tradução e a história
do livro e da leitura. Com efeito, só depois de explorar os circuitos
de produção, comercialização, circulação e recepção da obra literária
estaremos aptos a entender as razões que presidiram, não só à profusão
de traduções camonianas em Inglaterra, mas também à distribuição
cronológica das respectivas edições e reimpressões.
A encerrar esta agenda mínima, afigura-se ainda sobremaneira
importante reconstituir as presumíveis expectativas dos leitores ingleses coetâneos, destinatários imediatos do enunciado, a fim de detectar
como interagem as múltiplas valências retórico-pragmáticas do translato. Por outras palavras, recordando G. Toury, urge sondar até que
ponto as normas operacionais da tradução – reguladoras da aceitabilidade do texto junto da comunidade receptora – terão tido uma espécie
de efeito retroactivo, configurando a reescrita do texto em função da
sua presumível recepção.
Ora, a leitura crítica da versão camoniana de Landeg White leva-nos a enunciar um problema complexo que consiste em tentar explicar uma flagrante contradição – como se tornou viável, em 1997, lançar
como livro de bolso, no mercado editorial britânico e internacional,
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mais uma (a décima segunda) tradução inglesa da epopeia quinhentista que celebrava a gesta da dilatação da Fé e do Império num tempo
já antagónico, laico e notoriamente anti-heróico, porque fora marcado
pelas sequelas da descolonização recente e pelos estigmas da disforia
finissecular.
Para resumir a contextualização histórica, poderemos recorrer a
uma formulação sintética de Susan Bassnett, segundo a qual a década
de noventa do século xx transformou a Grã-Bretanha no protótipo de
uma sociedade pós-imperial. Na verdade, sob os efeitos a médio e longo
prazo do lento desmembramento do seu próprio império, o centro histórico da anglofonia encontrava-se politicamente sintonizado com
os seus parceiros na Europa, mas desenvolvia também relações geoestratégicas privilegiadas com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que
mantinha avultados interesses económicos, geograficamente dispersos
pelo antigo British Commonwealth of Nations. Além disso, atravessada
por dinâmicas de sinal contrário, a sociedade britânica tendia a interpretar pragmaticamente o seu passado e presente, em função das previsíveis exigências do futuro. Em complemento, surgia gradualmente
um espaço multiculturalista, de economia pós-industrial orientada
para o sector terciário; registavam-se novos alinhamentos geopolíticos, após o colapso das fronteiras do Leste europeu; assistia-se ao crescimento demográfico, coincidente com sucessivas vagas de imigração
afro-asiática; acentuava-se a expansão da língua inglesa como veículo
de comunicação transnacional. Como seria de esperar, a conjugação
de tais factores contribuía para modificar o horizonte de expectativa
do grande público em matéria de consumo cultural durante o período
em apreço (107-110).
Em suma, nesses finais da década de noventa, não pareciam estar
reunidas condições sócio-económico-culturais favoráveis à tradução e
leitura da epopeia camoniana. Por um lado, no argumento de Os Lusíadas, a coincidência dos desígnios políticos nacionais com o desempenho de uma missão religiosa de alcance universalista determinava uma
série de confrontos binários entre entidades históricas ou mitológicas,
alinhadas como oponentes ou coadjutoras do projecto português. Por
outro lado, apesar de a aventura transoceânica se revestir de significado potencialmente ecuménico e irénico, a respectiva concretização
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prática havia desencadeado graves litígios, de resto explicitados em
passos de Os Lusíadas, onde se entrechocam os representantes e sobretudo os interesses estratégicos de múltiplas etnias, civilizações, culturas e crenças religiosas.
Por sinal, na própria pátria de Camões, a polémica alcançara o
auge após a Revolução de 1974, quando uma geração inteira de leitores havia sido levada a contestar valores alegadamente inscritos na
epopeia, como teve ocasião de observar Maria Alzira Seixo:
[…] this poem has been known, studied and positively evaluated by
almost all generations in Portuguese literary studies. The only exception
is the generation of those who made up the first movement of emancipation after the Socialist Revolution in 1974, who saw in the text all the
devices of colonial rhetoric and a particular form of moral compensation
for the Portuguese penury during the twentieth century […]. (303-304)

Em sintonia com este ambiente adverso em Portugal, muita da
matéria épica e histórica de Os Lusíadas contribuía para que, junto do
leitor médio internacional, a imagem da obra-prima portuguesa atravessasse uma situação problemática singular que podemos enunciar
de modo sintético. Mercê das convulsões geopolíticas que marcaram
a crise dos impérios ultramarinos nas décadas terminais do século xx,
a transição para o novo milénio decorre num contexto de entropia
cultural e sob o signo do que então se considerava ser politicamente
correcto. Por outras palavras e em boa medida, retraduzir Os Lusíadas para inglês naquela conjuntura hostil à expansão europeia constituía uma tarefa literária, histórica e ideologicamente em contraciclo.
Por consequência, do ponto de vista do historiador da tradução e da
recepção literárias, justifica-se plenamente indagar que espécie de
estratégias editoriais e translatórias terão viabilizado tão arriscada iniciativa.
Notemos, em primeiro lugar, que no mercado livreiro em fase
adiantada de globalização se acentuavam já notórios desequilíbrios e
assimetrias nas trocas culturais entre, de um lado, os países anglófonos,
exportadores ou fornecedores de originais literários, clássicos e mo
dernos, e, do outro lado, as periferias europeias e mundiais, isto é, as
zonas que maioritariamente importam e consomem (para)literaturas
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estrangeiras. Por tais motivos, não só a publicação do trabalho de
Landeg White em 1997 como, afinal de contas, a multiplicidade de
versões inglesas da obra de Camões, desde meados do século xvii,
merecem alguma reflexão.
Em primeiro lugar, os factos causam tanto maior estranheza
quanto é certo que, historicamente, a insularidade britânica tem determinado, por via de regra, que a sua balança de transacções culturais
com o continente registe valores superavitários, decorrentes da exportação maciça dos seus bens literários. Em nossos dias, mais se reduziu a
permeabilidade do espaço anglófono ao influxo exterior, mediado pela
tradução, dada a extrema rapidez com que, a partir da vitória aliada
em 1945, o inglês naturalmente manteve as prerrogativas de língua
nacional, mas acrescentou-lhes o estatuto transatlântico de língua
franca internacional e de amplitude planetária. Para estabelecer uma
comparação eloquente com o caso de Portugal, bastará consultar, por
exemplo, as estatísticas mais recentes, disponibilizadas em linha pela
PORDATA, para comprovar que cerca de 30% de todos os livros publicados entre nós são efectivamente traduções, em flagrante contraste
com o caso do Reino Unido, onde o valor respectivo é quase negligenciável e se situa próximo dos 3%.
Em segundo lugar, sem esquecer a intensa participação missionária na história da expansão portuguesa e o esforço para a aprendizagem das línguas indígenas, que facilitava a doutrinação catequética,
convirá ter igualmente em conta que a imagem de Os Lusíadas foi
naturalmente alvo do ressentimento manifestado pelos cultores anglófonos dos estudos pós-coloniais. À luz da sua posição empírica e teorética, regista-se a tendência para admitir que, no decurso dos séculos, as
rotas traçadas pelos portugueses, para trocas culturais com territórios
ultramarinos, eram sobretudo percorridas em sentido unidireccional.
Dito de outro modo, embora fomentasse relações de reciprocidade,
a política de intercâmbio privilegiaria a apropriação e europeização dos
valores indígenas autóctones. Por conseguinte, considerava-se que as
traduções inglesas de Camões, até aí publicadas, veiculavam atitudes
exclusivamente eurocêntricas, emprestando à cultura do velho continente uma aura de exemplaridade modelar, susceptível de ser adaptada
e transferida para as latitudes tropicais.
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Em conformidade, a tradução de White conjuga várias tácticas
que permitiram recodificar o poema, fornecendo aos leitores destinatários um texto anglicizado e actualizado cuja acessibilidade resultasse do equilíbrio entre o máximo desejável e o mínimo possível de
anotações e informações complementares. Também aqui se poderiam
adaptar palavras de André Lefevere, figura maior dos Estudos de Tradução contemporâneos:
An educated member of any culture in the West […] will know that certain
texts are supposed to contain certain markers designed to elicit certain
reactions on the reader´s part, and that the success of communication
depends on both the [translator] and the reader of the text agreeing to
play their assigned parts in connection with those markers. The [translator] is supposed to put them in, the reader is supposed to recognize them.
(76)

Na presente tradução, a dificuldade de aplicação deste regimento
de escrita e leitura pode ser exemplificada de vários modos, e, entre
todos eles, seleccionamos um dos mais significativos.
Na realidade, já no texto-fonte (Os Lusíadas), já no texto-alvo
(The Lusiads), a larga maioria dos referentes e enquadramentos culturais causam hoje certa estranheza e, na prática, são imediatamente
ininteligíveis por leitores de instrução mediana, ou seja, pelos destinatários presumíveis desta epopeia a preços módicos, em edição brochada e formato de bolso. Haja em vista, por exemplo, a opacidade
que rodeia a alusão a elementos da cultura material quinhentista (alimentação, marinharia ou vestuário); ou a comparência de usos, costumes e rituais, exóticos ou obsoletos, tanto europeus como africanos ou
asiáticos; ou ainda a meteorologia tropical, a marinharia quinhentista,
a astronomia ptolemaica, a fauna e a flora ultramarinas; ou, finalmente, a omnipresença, no poema, da mitologia clássica grega e sobretudo latina. Como se não bastasse a espessura destas cortinas, tecidas
pelo volver dos séculos, acresce ainda, para maior distanciamento do
leitor estrangeiro, a extensa galeria de figuras, episódios e quadros da
história de Portugal, evocados em Os Lusíadas/The Lusiads por intermédio da memória ou da profecia, ou seja, através da função retórica de
analepses e de prolepses.
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Perante semelhantes dificuldades, e como a ética da tradução literária não podia autorizar White a ignorar ou atenuar a densidade de
tais referências (de resto, elementos estruturantes da própria narrativa),
tornava-se necessário encontrar soluções alternativas, no próprio texto
e/ou no paratexto que o envolve.
A primeira delas abrange o conjunto de informações e comentários
preambulares, distribuídos pela introdução, nota do tradutor, bibliografia, tábua cronológica e apêndice cartográfico. A segunda solução
encontra-se diluída no próprio poema e consiste no tratamento do
nível subtextual e das respectivas conotações implícitas, que na tradução são explicitadas, por via do circunlóquio, da sinonímia, da hiperonímia ou do neologismo. Como terceira e última solução, recorreu-se
a uma série de 228 anotações a passos problemáticos, no intuito de
esclarecer topónimos, hidrónimos, antropónimos, hierónimos, etc.,
num bloco que preenche as últimas trinta páginas do volume.
Ainda assim, tais procedimentos resolvem apenas parcial e formalmente o problema de reescrever Os Lusíadas em inglês, na década
terminal do século xx, atenuando os riscos eventuais do que antes
designámos por tradução em contraciclo. A solução substantiva teria
de ir mais longe.
Ora, como é sabido, na transição do milénio, os novos diálogos
travados no seio do velho continente e também com os territórios
ultramarinos pós-coloniais obrigam a Europa a redefinir a sua posição,
num mundo onde o poder hegemónico parece deslocar-se agora em
sentido histórico inverso – do hemisfério norte para o hemisfério sul e
do ocidente para o oriente –, ou seja, para as economias emergentes da
África, do Brasil, da China e da Índia.
Por consequência, ao falar inglesmente na voz do tradutor, a saga
imensa da expansão portuguesa, celebrada em Os Lusíadas, reveste-se
de significado muito especial, na medida em que, sobretudo a partir
dos séculos xvii-xviii, ela estabelecia um precedente ilustre para a
implantação do próprio império colonial britânico. De resto, essa
transferência de mandato histórico enquadra-se na tentativa reiterada
para (re)fundar, a ocidente, uma potência transnacional e tendencialmente hegemónica, validada pela sua missão civilizadora além-fronteiras. No caso vertente, estamos em crer que a legitimação do império
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britânico, por analogia com a expansão portuguesa, talvez tenha sido
uma (ou a) influência decisiva na divulgação da epopeia camoniana
em Inglaterra.
Deste modo, a solução substantiva e eficaz encontrada por Landeg
White consistiu em reperspectivar a temática camoniana em termos
da experiência de um leitor situado na transição do milénio, ou seja,
quando já se extinguira há muito a popularidade das formas (e das fórmulas) narrativas épico-heróicas, adequadas por excelência à apoteose
da gesta sobre-humana individual ou colectiva. Em conformidade, se
é certo que esta tradução mantém inalterada a configuração estrutural da superfície do texto, também é verdadeiro que lhe subjaz uma
estrutura poética mais profunda. Graças a esta, quer as imagens, as
metáforas e os símbolos, quer os traços fonológicos, lexicais, sintácticos e prosódicos do texto original foram distribuídos e reelaborados de
forma a reproduzir a legibilidade da epopeia portuguesa quinhentista,
para benefício do público destinatário na transição do século, ou seja,
depois do refluxo pós-colonial ocorrido nas últimas décadas.
A concluir, ocorre perguntar que estatuto caberá então ao Camões
das sete partidas e que sentidos atribuirão os vindouros à obra The
Lusiads, com base na viragem histórica que, em 1997, a tradução de
Landeg White já assinalava.
Talvez os leitores pós-coloniais (lusófonos e anglófonos) do século
xxi se disponham a considerar estes Lusíadas-Lusiads como a celebra-

ção da identidade na alteridade, a figuração do encontro do ocidente e
do oriente, a epopeia da especificidade irredutível e a saga de todas as
viagens, diásporas e migrações. Talvez mesmo a obra possa ser considerada uma apologia do diálogo entre os povos, outrora incomunicáveis
e dispersos no quadrante da rosa-dos-ventos, mas finalmente reunidos
em torno de um projecto de convergência e de fraternidade universal.
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Leaf by Niggle, de J. R. R. Tolkien
Maria Leonor Telles
FLUL; CEAUL/ULICES

Na tentativa de encontrar para a minha intervenção um assunto que
se relacionasse com a obra de Fernando de Mello Moser, ocorreu-me
naturalmente reportar-me à década de 1960, em que fui sua aluna,
desde o ano em que ele iniciou a carreira académica como “segundo
assistente” até eu terminar a licenciatura com a apresentação de uma
dissertação sobre a obra de J. R. R. Tolkien. Foi Fernando Moser quem
me sugeriu que escolhesse esse tema e orientou o “seminário” que
então se frequentava no 5.º ano para preparação do trabalho.
É evidente que nesse tempo Tolkien não era tão célebre como
hoje – nem podia prever-se que a sua obra teria uma projecção tão
grande e permanente ao longo de mais de meio século. Na realidade,
o interesse de Fernando de Mello Moser por Tolkien derivava sobretudo da circunstância de o seu nome, juntamente com o de C. S. Lewis,
ser em vários estudos associado ao de Charles Williams, o autor sobre
cuja obra veio a publicar a tese de Doutoramento em 1969, Charles
Williams: Demanda, Visão e Mito. Aí, o nome de J. R. R. Tolkien é mencionado uma dezena de vezes, embora duas apenas no corpo do texto,
e, geralmente, a propósito do contacto de Williams com “a tertúlia dos
Inklings”, de que Lewis e Tolkien faziam parte.
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Contudo, no Capítulo VII, intitulado “Mundividência e Temática
– 2”, a propósito da figura “The Accuser”, em Judgement at Chelmsford,
Fernando Moser escreve:
Também J. R. R. Tolkien, em obra posterior à morte de CW, faz intervir um
“acusador”, que é um servidor e não um renegado. Trata-se do conto “Leaf
by Niggle” (Tree and Leaf; Londres, 1964), que tem como motivo central a
permuta inconsciente. (166, n. 14)

É hoje um facto conhecido que Tolkien nunca admitiu ter sido
influenciado por Charles Williams (ou C. S. Lewis) e teria discordado
da perspectiva implícita na nota transcrita. No entanto, a verdade é
que, a despeito de múltiplas divergências de ponto de vista, Leaf by
Niggle tem em comum com obras de Williams e Lewis a particularidade de transportar o leitor para aquela região “de onde nenhum viajante regressa”, ou seja, para o mundo além desta vida, onde o grande
mentor de Williams, Dante, situou a sua Commedia, embora no conto
de Tolkien não prevaleça a componente teológica que informa, por
exemplo, War in Heaven (1930) ou Descent into Hell (1937), de Williams,
e The Great Divorce (1945), de Lewis.
Leaf by Niggle apresenta-se ao leitor desprevenido como mais uma
das inúmeras histórias que começam por “Era uma vez…”: “There was
once a little man called Niggle, who had a long journey to make” (93).
A diferença em relação a The Hobbit parece residir apenas no
facto de o protagonista ser um humano, mas nem por isso uma figura
heróica, porque se trata de um “homenzinho”, que, tal como Bilbo
Baggins, terá de empreender uma viagem. Nada faz prever que não se
trata de ida e volta, como em The Hobbit or There and Back Again (1937).
No início da primeira parte do conto temos a caracterização da
personagem Niggle: é pintor, com mais talento para reproduzir um
pormenor da natureza, como seja uma folha, do que para realizar a
obra de grande dimensão que idealiza, uma paisagem com árvores,
floresta, montanhas cobertas de neve ao longe. O seu sonho é dedicar-se inteiramente a pintar a enorme tela onde tudo isso caberia, mas há
outras tarefas que lhe são impostas e, como tem bom coração, também
perde tempo a atender todos os pedidos de ajuda, nomeadamente os
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do seu único vizinho, de nome Parish, que o censura por não cuidar
do jardim e mal se digna a olhar a sua pintura.
Depois desta demorada introdução, somos confrontados, no
segundo momento da primeira parte, com uma sucessão de acontecimentos que vão culminar na saída precipitada de Niggle para a sua
viagem sem regresso: Parish, cuja mulher adoeceu por causa das infiltrações da chuva no telhado da sua casa, pede-lhe que vá à cidade
chamar o médico e avisar o empreiteiro. Niggle vai de bicicleta fazer os
recados, volta encharcado e doente. Mal recupera, põe-se a pintar para
tentar terminar o quadro antes de ser forçado a partir; não consegue,
é interrompido pela chegada do inspector municipal, que o censura
por não ter utilizado a sua tela para cobertura temporária da casa do
vizinho, e, finalmente, chega o motorista, que o leva ao comboio, sem
lhe dar tempo para fazer a mala.
Se, até esta altura, o que é relatado se situa no plano da realidade
que nos é familiar, a viagem de Niggle vai transportá-lo – e transportar-nos – para uma outra dimensão, onde até mesmo o conhecido se transfigura e adquire novo significado. Torna-se então óbvio que Niggle não
partiu, como Bilbo, para uma aventura singular; a sua viagem, temida
e, tanto quanto possível, adiada, é aquela que todos empreendem
quando termina a sua vida neste mundo.
Tolkien vai, portanto, descrever a experiência “purgatorial” de
Niggle (o termo surge numa carta do próprio autor). E é nesse contexto
que se situa a intervenção de quem Fernando Moser identifica com a
personagem do “Acusador” de Judgement at Chelmsford. A chegada de
Niggle à estação onde deve apear-se não é auspiciosa:
A Porter went along the platform shouting, but he was not shouting the
name of the place; he was shouting Niggle!
“Ah, there you are!” said the Porter. “This way! What! No luggage? You
will have to go to the Workhouse.” (103)

Nos primeiros tempos da sua nova existência (que ao infeliz
parecem séculos de encarceramento), Niggle rememora o passado e
arrepende-se de não ter sido melhor vizinho para Parish; depois são-lhe
atribuídas múltiplas tarefas, que acaba por cumprir com satisfação,
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e, finalmente, dão-lhe ordem para descansar. É então que ouve as Vozes
que vão determinar o seu destino. A primeira é, de facto, acusatória:
refere o mau aproveitamento do tempo por parte de Niggle e a sua
imprevidência e desleixo nos preparativos para a viagem, sugerindo que
o tratamento a que tem sido sujeito deve prolongar-se. Mas a Segunda
Voz intervém, enumerando as boas acções de Niggle, em especial em
favor de Parish, de quem não esperava qualquer compensação, e considerando até positivo o seu empenhamento como pintor: “A Leaf by
Niggle has a charm of its own. He took a great deal of pains with leaves,
just for their own sake” (106).
A decisão final é que Niggle não merece ser mais castigado e pode
passar à fase de “Gentle Treatment”.
Vemos, assim, que, de facto, é possível aproximar a função destas
duas Vozes à que é desempenhada pelo Acusador de Williams, cujo
papel é, afinal, muito positivo. Citando o passo do texto de Fernando
Moser a que corresponde a nota em análise:
No auto Judgement at Chelmsford, em que a diocese recapitula o seu
passado, a personagem The Accuser aponta intransigentemente as faltas
contra a caridade cometidas ao longo da História; quando, porém, no
final, fica demonstrada a confiança firme e humilde de Chelmsford no
amor de Deus, a personificação da diocese reconhece no Accuser “o mais
querido de todos quantos lhe dedicaram amor”. (166)

A ambiguidade da personagem coaduna-se perfeitamente com o
pensamento de Charles Williams, amante do paradoxo, que, como
escreve Anne Ridler, revela “a lucidez amadurecida que reconhece ser
o Diabo o agente do bem” (já o Mefistófeles de Goethe se definia como
“parte daquela energia que sempre quer o mal e sempre faz o bem”…).
Tolkien, pelo contrário, prefere que não seja a mesma Voz a acusar e
a defender, muito embora, tal como no julgamento de Chelmsford,
o veredicto final signifique o triunfo do amor sobre a lei.
Esclarecido o primeiro ponto da nota de Fernando Moser, resta
justificar a alusão à “permuta inconsciente” como motivo central de
Leaf by Niggle. Pelo resumo feito da parte inicial da história é fácil
verificar que não será aí que tal motivo ocorre, mas sim a partir do
momento em que, ultrapassada a fase penitencial, Niggle empreende
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nova viagem de comboio que o conduzirá a um local que poderia considerar-se uma espécie de antecâmara do Céu, e onde o seu reencontro
com Parish dará origem a uma “permuta” na alteração da relação entre
eles e do comportamento de ambos.
É certo que o conceito de “Exchange” para Charles Williams tem
uma dimensão muito mais ampla e uma conotação teológica que ultrapassam a simples troca de papéis entre duas personagens que encontramos em Leaf by Niggle. Na sua obra literária, as permutas são uma
constante, mas, não cabendo aqui uma exemplificação, bastará citar a
definição do termo na tese de Fernando Moser:
Exchange. Esta palavra exprime, em primeiro lugar, uma lei universal, de
que Williams possuía consciência muito viva, conforme, de vários modos,
pode verificar-se: toda a existência é constituída por uma vasta teia de
trocas, ou permutas, umas absolutamente indispensáveis, outras supérfluas, que se tornaram habituais a ponto de, em grande parte, passarem
despercebidas. Esta lei natural e universal, que o homem, mesmo no
“estado de Queda”, cumpre a cada instante, quer disso se dê conta quer
não, reflecte uma lei mais alta, que se manifesta no mistério da Incarnação, pois, como Williams aponta, o Verbo recebeu dos homens a carne,
na ordem natural, enquanto, na ordem sobrenatural, lhes dava a própria
existência. (175 ss.)

Voltando a Leaf by Niggle, vimos como o protagonista toma consciência de ter tido atitudes um tanto egoístas em relação a Parish, de tal
forma que, quando a Voz acusadora lhe pergunta o que tem para dizer,
a sua reacção imediata é pedir-lhe notícias de Parish, do seu estado de
saúde, acrescentando que gostaria de voltar a vê-lo, que reconhecia
não o ter tratado bem, sendo ele um óptimo vizinho que lhe fornecia
batatas, muito baratas, poupando-lhe assim imenso tempo. Ora, mais
tarde, ficamos a saber que esta ingénua intervenção de Niggle contribuiu para que o vizinho também pudesse passar à fase de “Gentle
Treatment”, estando nesta permuta a origem das subsequentes.
O local onde vai dar-se o encontro dos dois vizinhos (e convém
lembrar que, em contexto bíblico, à palavra inglesa “neighbour” corresponde em tradução portuguesa “o próximo”) é a transposição espacial da paisagem grandiosa idealizada por Niggle, que ele pretendia
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pintar na sua tela. Mas, tratando-se da natureza viva, para a levar à
perfeição é preciso cuidá-la, e Niggle, que nunca se ocupara do seu
jardim, descobre que quem lhe faz falta agora é Parish, que sabia tudo
sobre o cultivo da terra, as plantas e as árvores. Tem então a surpresa
feliz de encontrar o vizinho, e juntos constroem uma casa, arranjam
um jardim e, “curiosamente, era Niggle quem se dedicava mais a construir e jardinar, enquanto Parish andava muitas vezes a vaguear por ali,
a olhar para as árvores”.
Enfim, o motivo central da permuta está, de facto, presente na
transformação sofrida pelas duas personagens do conto: Niggle descobre o valor perene das realidades do mundo transitório, que ignorava no seu desejo de imortalizá-las por meio da arte, enquanto Parish
atinge a revelação do poder criador dessa mesma arte quando se apercebe de que a região maravilhosa que teve o privilégio de conhecer e
ajudar a aperfeiçoar era, afinal, “o Quadro de Niggle”, complementado
com o seu próprio jardim.
O tempo não permite prolongar este breve comentário sobre Leaf
by Niggle. Na conclusão do conto, os antigos vizinhos já deixaram para
trás a sua obra para subir as Montanhas, desvendando “o que fica para
além delas” e “só aqueles que as escalaram podem dizer”, como escreve
Tolkien. Mas, aí mesmo, chega-lhes a notícia de que o pequeno mundo
que juntos criaram e que “para muitos é a melhor introdução às Montanhas” passou a ser chamado “Niggle’s Parish”. Ambos riem ao receber
essa informação.
Resta esperarmos que o Professor Fernando de Mello Moser, que
há trinta anos encetou a viagem de Niggle e já terá descoberto o mistério para além das Montanhas, aí possa acolher com um sorriso a
Homenagem que hoje lhe prestamos.
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Encontros e desencontros
pelos caminhos de Nárnia*
Maria Luísa Falcão
FLUL; CEAUL/ULICES

Quando, num tempo que agora me parece mítico, cheguei ao quinto
ano de Filologia Germânica, o Professor Fernando Moser, com uma
das suas não raras intuições, sugeriu-me que escrevesse a minha Dissertação de Licenciatura sobre “O Platonismo Cristão de C. S. Lewis”
(1965)1. De então para cá, a obra ficcional de Lewis tem-me acompanhado ao longo da vida e, parafraseando o próprio autor, tem-se revelado “como uma cebola que se descasca: só que, à medida que vamos
retirando camada após camada, a cebola vai ficando maior” (LB: 181)2.
É, de facto, o que acontece com as Crónicas de Nárnia, onde Lewis
consegue criar um mundo mágico de fantasia e de animais falantes,
cujo contexto narrativo se manifesta repassado de valores cristãos
teologicamente fundamentados. Tendo encontrado nos fairy tales
uma maneira de falar das coisas que considera essenciais na vida sem
assumir um tom grave e circunspecto, o criador de Nárnia conta como,
na sua cabeça, tudo começou com imagens de um fauno de guarda-chuva, de uma rainha num trenó e de um enorme leão. Foi então
*

The Chronicles of Narnia, de C. S. Lewis © C. S. Lewis Pte. Ltd. 1950-1956. Ilustrações de Pauline Baynes © C. S. Lewis Pte. Ltd. 1950-1956. (As ilustrações são
aqui publicadas com autorização dos detentores dos respectivos direitos.)
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que a realidade cristã, literalmente, saltou para a cena pela sua própria
dinâmica, como o autor diz, pois faz parte do irreprimível borbulhar
da vida (ver Lewis, “It All Began with a Picture”: 42).
Por outro lado, Nárnia e o seu imaginário reflectem o conceito platónico da existência do mundo das Formas e do mundo das Sombras,
dos arquétipos e dos étipos. Como outros mundos alternativos da
ficção lewisiana, este também funciona como uma imagem do Mundo
do Real, para onde se encaminha e onde a seu tempo chegará. S. Paulo
não anda longe desta formulação quando lembra que “Hoje vemos
como num espelho de maneira confusa, mas então veremos face a
face” (1.ª Cor., 13:10; 13:12).
Como surgiu, então, Nárnia? Recordando as palavras do seu autor
que comentámos acima, tudo começou, não com um conceito ou com
a decisão prévia de comunicar uma mensagem, mas simplesmente
com “imagens” que foram surgindo na mente do escritor. Daí, justamente, o interesse em referir as ilustrações que outra artista elaborou
para esta obra.
Durante o Seminário, o Prof. Moser várias vezes se referiu aos
desenhos de Pauline Baynes3 que acompanham as Crónicas e tão bem
as interpretam, ajudando Lewis a explicitar as suas fontes clássicas e
cristãs, sem omitir as evidentes influências medievais, entre outras,
mas sublinhando sempre que o cimento que une todas estas tradições
literárias e culturais é a visão platónico-cristã.
Vamos então até Nárnia, acompanhados pelos desenhos de Baynes.
Fixar-nos-emos apenas em quatro momentos-chave das Crónicas,
com que esperamos, embora somente em pinceladas, ilustrar o Platonismo Cristão de C. S. Lewis:
1. Criação de Nárnia;
2. Mal, Pecado e Redenção;
3. Sombras e Demanda da Visão;
4. “It’s all in Plato”.
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I. Criação de Nárnia
O nosso mundo foi criado pela Palavra – Nárnia foi criada pelo Canto
de Aslan, o Leão (Imagem 1).
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Imagem 1: MN: 105

Na ilustração vemos a presença imponente de Aslan no meio da
natureza que vai surgindo em seu redor; a descrição que se segue dá
conta da maravilha de ouvir e ver a vida brotar do seu Canto:
It was a Lion. Huge, shaggy and bright, it stood facing the risen sun. Its
mouth was wide open in song […] The Lion was pacing to and fro […]
And as he walked and sang the valley grew green with grass. […] When
you listened to his song […] you heard the things he was making up:
when you looked round you, you saw them. (MN: 102, 104)

Para coroar a sua obra (Imagem 2), Aslan concede a alguns dos
animais o dom da razão e da fala, através do seu sopro (em hebraico,
sopro, ruha, e espírito são a mesma coisa).
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Imagem 2: MN: 113

The Lion opened his mouth, but no sound came from it; he was breathing
out, a long, warm breath. […] “Narnia, Narnia, Narnia, awake. Love.
Think. Speak. Be walking trees. Be talking beasts. Be divine waters. (MN:
113, 114)

Os dois primeiros capítulos do Livro do Génesis, com os dois relatos
da criação, estão em pano de fundo.

II. Mal, Pecado e Redenção
Tal como no Éden sucedeu com a Serpente, o Mal está presente em
Nárnia desde o início, na figura da Feiticeira Branca e na sua maldição,
que faz com que aí seja sempre Inverno sem nunca ser Natal.
As crianças entram em Nárnia pela magia do chamamento de
Aslan, para com ele colaborarem na luta contra o Mal. A presença
de humanos na economia da salvação é um dado absolutamente fundamental na concepção lewisiana dos universos criados pelo Logos.
De facto, ao incarnar na Terra, aceitando partilhar a natureza humana
com homens e mulheres, o Logos confiou-lhes a missão de se tornarem
mediadores da Redenção em todos os possíveis mundos criados.4
Contudo, é com o crime de traição de Edmund (Imagem 3) – uma
das crianças do nosso mundo –, seduzido pela astúcia da Feiticeira, que
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Imagem 3: LWW: 34

o Mal se torna pessoal à maneira humana de “pecado”, com consequências que afectarão Nárnia gravemente. A Feiticeira sabe que pode
exigir o sangue do traidor, pois esse direito faz parte da lei irrevogável
contida na Magia do Início dos Tempos: 		
[…] every traitor belongs to me as my lawful prey […] [and] unless I have
blood as the Law says, all Narnia will be overturned and perish in fire and
water. (LWW: 34)

Aslan oferece-se para se substituir a Edmund e sofrer o castigo,
sendo imolado como vítima sacrificial inocente sobre o Altar de Pedra.
A Feiticeira exulta no seu triunfo, enquanto as trevas desoladas da
noite caem sobre Nárnia e sobre as crianças que acompanham o Leão
morto.
Ao romper da aurora, com grande estrépito, o Altar de Pedra parte-se em dois (Imagem 4). Também noutro contexto e lugar, por causa da
morte de um Inocente, “[…] a cortina do templo rasgou-se ao meio, de
alto a baixo. A terra tremeu e as rochas estalaram” (Mt, 27:51).
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Imagem 4: LWW: 149

Mas, de madrugada, à luz do sol nascente, transbordante de vida e
júbilo, ergue-se Aslan, de novo vivo. É o triunfo, não da Feiticeira e da
Magia do Início dos Tempos, mas sim da Magia Anterior ao Início dos
Tempos, que ela desconhecia e que Aslan explica às crianças:
If a willing victim who had committed no treachery was killed in a
traitor’s stead, the Table would crack and Death itself would start working
backwards. (LWW: 147)

Recordamos as narrativas evangélicas da Paixão e Ressurreição,
assim como as palavras de Paulo aos cristãos de Corinto: “Cristo morreu
pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as
Escrituras” (ver 1.ª Cor., 15:3-4).
Sublinho que, para Lewis, em Nárnia não se trata de uma alegoria,
mas sim da mesma realidade como teria sido vivida noutro mundo
diferente.

III. Sombras e Demanda da Visão
Ao longo das Crónicas, Aslan nem sempre está visivelmente presente, o
que se torna uma purificação e uma aprendizagem para os narnianos e
para as várias crianças humanas que, sempre por magia, vão entrando
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neste mundo de encontros e desencontros. Poderíamos considerar os
longos tempos de ausência como uma Noite Escura da Fé e uma crescente exigência de aprofundamento espiritual, que tornam mais premente a Demanda da Visão.
Na linha da fidelidade à Verdade que se procura, destacaremos
apenas dois episódios, imortalizados por personagens que o Prof.
Moser muito apreciava e cujos protagonistas a mão de Pauline Baynes
fixou para sempre na nossa memória visual: Puddleglum, um memorável Marsh-Wiggle, e Reepicheep, o rato mais galante que me foi dado a
conhecer em toda a minha vida. O encontro com estes dois narnianos
é inesquecível.
Puddleglum, uma esguia criatura dos pântanos (Imagem 5), maci
lenta como a lama, não tem beleza nem especial inteligência. Mas,
sendo “de um só parecer, de um só rosto, de uma só fé, de antes quebrar
que torcer”, permanece fiel à sua Visão interior da Realidade.
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Imagem 5: SC: 64
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É assim que não hesita em queimar os pés para apagar a fogueira
mágica da Feiticeira, cujo poder encantatório mantinha o Príncipe
Rilian e as crianças entorpecidos na ilusão de que só o mundo das
sombras, na região subterrânea (Underworld) onde estavam prisioneiros, era verdadeiro, e de que nem o Sol, nem Nárnia, nem mesmo
Aslan existiam de facto:
Puddleglum, desperately gathering all his strength, walked over to the
fire. […] With his bare foot he stamped on the fire, grinding a large part
of it into ashes on the flat earth. […] This instantly made everyone’s brain
far clearer. The Prince and the children held up their heads again and
opened their eyes. (SC: 163)

A outra personagem é Reepicheep (Imagem 6), o nobre Rato
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Imagem 6: PC: 164

Reepicheep ilustra a intuição de Santo Agostinho de que só
alcança a paz aquele que encontra o bem pelo qual o coração anseia.
A incansável demanda de Reepicheep é pelo “Utter East”, o extremo
oriental do mundo redondo e plano de Nárnia, onde o céu e o mar se
encontram e, segundo uma antiga tradição, a Terra de Aslan começa.
Quando decide avançar sozinho nesta arriscada aventura que o coração
lhe pede, desfaz-se da sua espada e despede-se dos amigos:
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Then he bade them good-bye, trying to be sad for their sakes; but he was
quivering with happiness. (VDT: 219)

É o júbilo da visão antecipada, a esperança do encontro com Aslan.

IV. “It’s all in Plato”
Em The Last Battle, o mundo de Nárnia chega ao fim. Dá-se a derradeira batalha de tons apocalípticos, bem como a separação entre os
que escolhem mergulhar nas trevas e os que escolhem o risco de entrar
pela Porta ao lado da qual Aslan se encontra. Neste “autojuízo”, cada
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criatura olha Aslan nos olhos e decide o seu destino final (Imagem 7).

Imagem 7: LB: 15

Obra protegida por copyright | © dos autores

83

84

MARIA LUÍSA FALCÃO

À medida que os narnianos e os humanos que ousam transpor o
umbral avançam, deslumbrados pelos Novos Céus e pela Nova Terra à
sua frente, parece-lhes estarem ainda na Nárnia que conheciam, mas
que agora se revela surpreendentemente diferente (como o arquétipo
difere do seu étipo), bela, real, autêntica.
Muitas das personagens das aventuras anteriores, que tinham
vivido há séculos e séculos (embora poucos anos tivessem decorrido
no nosso mundo), reaparecem vivas e jovens.
Reepicheep, claro, vem ao encontro dos recém-chegados, ainda
atónitos, e convida-os a explorarem esta Nárnia definitiva. Lord Digory
– que, em rapazinho, testemunhara a criação de Nárnia pelo canto do
Leão – explica que não têm de lamentar o fim do mundo de Nárnia de
que tanto gostavam:
That was not the real Narnia. That had a beginning and an end. It was
only a shadow or a copy of the real Narnia which has always been here
and always will be here: just as our own world […] is only a shadow or a
copy of something in Aslan’s real world. […] It’s all in Plato, all in Plato:
bless me, what do they teach them at these schools! (LB: 170-171)

Como dizia o Prof. Moser, o facto de o tempo cronológico em
Nárnia e na Terra serem diferentes – séculos lá seriam talvez horas ou
minutos cá – pode ser tomado como uma prefiguração da eternidade.
Resta-me então a esperança de que estes breves 15 minutos tenham
servido para entreabrir a primeira página da Grande História sem fim e
sem tempo, em que cada capítulo é sempre melhor do que o anterior.
Obrigada, Professor Moser, por me ter sugerido que começasse a
lê-la!
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Notas
1
2

3

4

O Platonismo Cristão de C. S. Lewis. Lisboa: FLUL, 1965.
Ver C. S. Lewis, The Last Battle (LB). Londres: The Boldley Head, 1961 (1956). 181
(tradução nossa).
Pela ordem em que aparecem referidos nesta comunicação, também os outros livros
das Crónicas serão indicados pelas respectivas iniciais: The Magician’s Nephew (MN);
The Lion, the Witch and the Wardrobe (LWW); The Silver Chair (SC); Prince Caspian (PC);
e The Voyage of the Dawn Treader (VDT).
Pauline Baynes (1922-2008), desenhadora britânica, ficou conhecida por ilustrar os
sete livros das Crónicas de Nárnia, além de muitas outras obras, incluindo de J. R.
R. Tolkien. Um especial agradecimento pela autorização para publicar as imagens de
Pauline Baynes e as citações das Crónicas é aqui devido a Rachel Churchill, em representação de C. S. Lewis Pte. Ltd. 1950-1956.
A propósito da doutrina cristã da mediação humana na Economia da Salvação,
é interessante referir as palavras de Ransom que encontramos no segundo livro da
Trilogia Interplanetária: “What had happened on Earth, when Maleldil was born a man
at Bethlehem, had altered the universe for ever. […] Maleldil never repeated Himself.
[…] When Eve fell, God was not a Man. He had not yet made men members of His
body: since then he had, and through them henceforward He would save and suffer”
(Voyage to Venus: 132).
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World-consciousness, or mankind-consciousness,
this is indeed something of an achievement. Yet,
it is not easily acquired, nor does it easily become a
definitive acquisition.
Moser, Dilecta Britannia: 487 (itálico nosso)

A presente epígrafe foi retirada do último parágrafo do último ensaio
de Fernando de Mello Moser – “The Rise of Contemporary Britain:
1945 and After (Topics)” – incluído em Dilecta Britannia, colectânea
organizada pela sua viúva, Maria da Conceição Pestana de Mello Moser,
e publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2004. Pretende-se, ao dar relevo a esta afirmação do ensaísta (redigida em 1983, mas
inédita até à sua publicação póstuma), enfatizar e simultaneamente
clarificar o título e o subtítulo da comunicação aqui apresentada. Com
efeito, “Os Caminhos da Perfeição Humana” aponta o título de Tomás
More e os Caminhos da Perfeição Humana, publicado por F. M. Moser
em 1982. Neste livro, que reúne estudos vindos a público desde 1968,
encontra-se “A Ilha e a Visão. Caminhos da Perfeição Humana em
Escritores Ingleses do Renascimento”, originalmente apresentado à
10.ª Conferência da International Association of University Professors
of English, realizada em Poznan, Polónia, em 1977. Aí se lê:
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Se é certo que na Utopia de More a ênfase é posta na comunidade e na
Tempestade de Shakespeare a ênfase é posta no indivíduo, não é menos
certo que ambos os autores e ambas as obras patenteiam – por assim dizer
assintoticamente, uma em relação à outra – a relação dialéctica entre dois
caminhos de perfeição: um assentando nos pressupostos de que nenhum
homem é uma ilha, e de que a comunidade pode, pela educação e organização político-social, gerar um conjunto de indivíduos quase perfeitos;
o outro, pelo contrário, atento à problemática do ser humano individualmente considerado, como autêntica ilha que cada homem é, mas cujo
aperfeiçoamento conduz inevitavelmente à reconciliação, harmonia,
encontro e alegria transcendente daqueles que giram à sua volta e, em
certa medida, dele dependem. (Tomás More: 66. Itálicos nossos)

Assim, já em 1977, Moser relativizava a perfeição absoluta, afinal
utópica, mediante a modalização em “pode […] gerar” e “quase perfeitos”, na frase acima – “a comunidade pode, pela educação e organização político-social, gerar um conjunto de indivíduos quase perfeitos”.
É para semelhante perfeição relativizada que aponta, por seu lado,
o subtítulo deste breve ensaio a três mãos – “Continuidades e Descontinuidades” –, apoiado no texto da epígrafe, onde a perfeição,
i.e., “World-consciousness, or mankind-consciousness”, se apresenta
como “achievement”, mas sobretudo como “[not] […] easily […] a
definitive acquisition”. De facto, ao longo das últimas duas décadas
do século passado e da década e meia deste século xxi, foi-se tornando cada vez mais relevante tomar em mãos a defesa que Moser
faz da “educação” e da “organização político-social” como os caminhos humanos que irão sendo descobertos e/ou construídos sempre,
mas sempre im-perfeitos, i.e., nunca concluídos, para se alcançar, mas
sobretudo para se manter, a consciência do mundo em que vivemos e
a da humanidade que somos.
Esta análise, fazendo assentar o progressivo desenvolvimento
humano global na educação e na organização político-social, encontra-se incondicionalmente enquadrada pelos estudos humanísticos,
que, desde aqueles anos 80 do século xx, parecem estar em imparável processo de enfraquecimento face à dureza dos mercados servidos
pela globalização tecnológica. Todavia, esses estudos humanísticos
vão resistindo, ao procurarem reinventar-se em sociedades quase
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exclusivamente concebidas em função de factores financeiros e económicos. É o caso de The Humanities and the Public Life (2014), onde
Peter Brooks declara que um dos valores dos estudos humanísticos,
e em especial dos estudos literários, consiste no ensino/aprendizagem
da leitura consciente, sem o que, declaramos nós, se tornará inviável
qualquer desenvolvimento sistemático de indivíduos e comunidades
devidamente apetrechados de instrumentos críticos de tipo cultural,
político-social, bem como financeiro e económico:
I refuse to believe that what I teach [Humanities] is without value. On the
contrary, I think I deal with values every day. But the way in which my
teaching might help my students to deal with the world is hard to specify;
it surely has something to do with self-conscious reading, an ability to understand that the messages that daily claim our attention (or inattention) are
created or manufactured, the creations of rhetoric rather than a natural
process. (Brooks with Jewett: 14. Itálico nosso)

As continuidades e descontinuidades dos caminhos da perfeição
humana, que se operam através da educação, consubstanciaram-se,
no caso de Fernando de Mello Moser, não menos pela via pedagógica do que pela científica. De facto, representamos aqui três gerações
de mulheres estudantes face à sua influência directa e/ou indirecta –
a primeira, da Teresa Malafaia e minha, a segunda, da Maria de Deus
Duarte (também ela colhida pela morte cedo demais, e tão repentinamente que não pode regressar neste volume às suas leituras de Virginia
Woolf, como tanto desejava), e a terceira, da Maria José Pires. Em todas
nós descobrimos linhas de continuidade e descontinuidade das respostas que fomos dando à influência do Professor Moser, mais ou menos
conscientemente, ao procedermos, em quadros teóricos às nossas próprias leituras do Renascimento, do Romantismo, do Vitorianismo e da
nossa Modernidade.
Mas não é agora destas leituras que se trata, mas de outras a que
Fernando de Mello Moser (1927-1984) se dedicou desde 1953, ano
em que iniciou a sua actividade como guia-intérprete, e que não têm
recebido da academia a necessária atenção. Por certo, epistemologicamente determinado também pelo quadro teórico-crítico humanístico,
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em que fora educado desde a infância, analisou ainda, e de forma pioneira, as continuidades e as descontinuidades dos caminhos para a
perfeição humana em termos dos estudos de turismo, nos quais foi
trabalhando sempre, em teorização e prática continuadas, ao longo
das décadas de 60 e 70 do século xx.1
Como tal, distinguiu-se no Instituto Superior de Línguas e Administração, de que foi um dos fundadores, e dirigiu, entre 1964 e 1979,
a Escola Portuguesa de Turismo. Além disso, salientou-se nos papéis de
um dos fundadores da Associação Intercontinental de Estudos Turísticos e Culturais, e de seu primeiro presidente, organizando cursos em
Lisboa e no Rio de Janeiro, dos quais se salientam, nesta última cidade,
três lições: “Para Uma Filosofia do Turismo”, “Psicologia das Relações
Humanas no Turismo” e “Pedagogia do Turismo”. Finalmente, importa
sublinhar que se evidenciou como um dos fundadores do SKÄL Clube
de Lisboa, entidade inserida numa rede internacional de clubes organizados em torno da tese de que a actividade turística – quando bem
desenvolvidas as suas componentes comunicacionais e culturais – pode
ser decisiva, i.e., pode ser um dos caminhos, para fomentar a amizade e a
paz entre povos de culturas muito diferenciadas, para fomentar a quase
perfeição humana, como consciência do mundo em que vivemos e a da
humanidade que somos.
De facto, torna-se inquestionável o pioneirismo do trabalho teórico-crítico deste estudioso português das questões do turismo e da
cultura, a viver naquelas décadas de 50, 60 e 70 do século passado,
e num país enclausurado pela ditadura e pela guerra, quando verificamos que, em 2005, Annette Pritchard e Adam Jaworski ainda reconheciam, no livro Discourse, Communication and Tourism, uma preocupação
crescente dos críticos quanto à falta de bases teóricas nos estudos
de turismo, responsabilizando pelo facto, não apenas estes estudiosos, mas também as ciências sociais e as humanidades elas próprias:
“[…] there is a real sense in which the social sciences and humanities themselves have played an active role in marginalising the study
of tourism” (8). A necessidade de prosseguir aquele trabalho teórico-crítico que F. M. Moser lançou é incontornável e, no lançamento de
pontes interdisciplinares entre os estudos de literatura de viagens e os
estudos de turismo, começámo-lo já, no Centro de Estudos Anglísticos
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da Universidade de Lisboa, com o livro From Brazil to Macao: Travel
Writing and Diasporic Spaces (2013).
Por tudo o que ficou explicado, tornou-se muito relevante a
influência póstuma de Fernando de Mello Moser, ainda reconhecido
como especialista na área dos estudos de turismo, quando, em 2009,
foram finalmente iniciadas negociações entre o Departamento de
Estudos Anglísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a que se juntou
o Instituto de Gestão e Ordenamento do Território da mesma Universidade, e que levaram à criação pioneira, no nosso país, do Curso
Interinstitucional de Mestrado em Comunicação e Cultura, a funcionar desde o ano lectivo de 2011/12.
Culture is then properly described not as having its origin in curiosity, but
as having its origin in the love of perfection; it is a study of perfection.
(Arnold: 91)

A primeira vez que ouvi falar de Matthew Arnold foi numa aula de
História da Cultura e das Instituições Inglesas leccionada por Fernando
de Mello Moser, o Professor. Igualmente dos caminhos da perfeição.
Viria, mais tarde, a associá-los no título que escolhi para a minha tese
de doutoramento. Volto a associá-los hoje, no momento em que se
presta uma homenagem ao Professor e, mais do que nunca, se sente a
necessidade de reflectir sobre os Estudos de Cultura.
Ensinar corresponde a uma indagação constante sobre o acto de
docência que se está a praticar, num contexto histórico e cultural específico, com determinados estudantes e, naturalmente, sujeita a reajustamentos, tanto conceptuais como metodológicos. Subentende, por
conseguinte, reflexões de carácter teórico que advêm do modo como,
acompanhados por outros que reflectem sobre a disciplina2, nos posicionamos relativamente ao nosso próprio modo de investigar e de
transmitir os conhecimentos.3
Em 2004, foi publicada uma obra de Fernando de Mello Moser,
Dilecta Britannia: Estudos de Cultura Inglesa, com ensaios de grande interesse na área da Anglística. Apontam modos de abordagem da Cultura
Inglesa em que a transdisciplinaridade, enquanto forma de pensar
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organizadora e integradora (porque atravessa várias disciplinas), é um
valor. E, sendo muitos de nós docentes, fomos passando o testemunho
recebido às gerações seguintes.4
Reconhecendo que nos movimentamos sobretudo numa tradição
ocidental, constatamos que autores e autoras que vamos seleccionando
para corpora a estudar, nomeadamente da era vitoriana, fundamentam
a respectiva argumentação no facto de se confrontarem, em algumas
das suas inquirições, com a dificuldade em definir a palavra cultura,
nomeadamente omitindo a sua vertente utópica. Considerados os contextos, reconhecemos que, resultando a utopia da demanda idealista
de perfeição, é igualmente resposta a insatisfações socioeconómicas e
culturais sentidas por muitos. Apercebemo-nos hoje de que, frequentes
vezes, foi ao constatar-se a relativa indefinição do termo cultura que
se dinamizou o respectivo questionar, destacando-se, tal como John
Stuart Mill, Matthew Arnold, Millicent Garrett Fawcett, Annie Besant,
Walter Pater, entre outros, o papel de pensador/a interveniente. Esta
ênfase conferida àquele que, considerando-se culturalmente mais apto,
comunica a verdade aos seus leitores e/ou aos seus ouvintes, decorre
indubitavelmente de pressupostos elitistas, em que se aspira a uma
sintonia entre a cultura e a perfeição humana, tornando-se a primeira
a via para combater a temida anarquia. Salientamos, nesta demanda,
Matthew Arnold, que um dia foi mencionado durante uma aula a propósito de Thomas More, referindo o Professor Moser que “[…] by our
best self we are united, impersonal, at harmony. […] Well, and this is
the very self which culture, or the study of perfection, seeks to develop
in us” (Arnold: 134).
Encontrados os referentes conceptuais, em que destacamos a libertação intelectual e o distanciamento crítico, Matthew Arnold preo
cupou-se com o aperfeiçoamento do indivíduo, ainda que o enquadrasse
sempre na sociedade. Se o objectivo primeiro era o avanço individual
e colectivo no sentido da perfeição, por vezes, com características utópicas, a ideia de progresso implicava naturalmente todo um conjunto
de valores sociais. Sendo a perfeição alcançável, todos os elementos da
cultura têm de estar à disposição da inteligência crítica e todas as estruturas sociais devem corresponder às necessidades do momento. Por
conseguinte, a atitude crítica, assim como Matthew Arnold a definiu,
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seria o caminho necessário para se aprender e se divulgar o melhor que
existe no mundo e, naturalmente, também em nós próprios. A crítica,
passando obrigatoriamente pelas fases de observação, distanciamento,
julgamento e propagação, gerava os motivos para a sua própria prossecução. Paralelamente, a reflexão concretizada a partir do indivíduo,
conduziu Arnold a ponderar a situação dos indivíduos na sociedade,
o que, finalmente, o levou a problematizar a adesão a grupos e a classes
sociais. Ainda que atento ao momento histórico em que viveu, preconizou soluções intemporais fundamentalmente no domínio da educação
e da valorização individual. Nessa ordem de ideias, o aperfeiçoamento
do indivíduo e da sociedade situar-se-ia na descoberta do equilíbrio
entre o Helenismo (da tradição Greco-Romana) e o Hebraísmo (da tradição Judaico-Cristã).
Efectivamente, tal como Fernando Moser afirma em “The Rise of
Contemporary Britain: 1945 and After (Topics)”, a propósito de uma
selecção de obras críticas sobre o respectivo período, os autores de cada
geração escrevem de acordo com os seus próprios pressupostos ideológicos e métodos.5 Contudo, se nos nossos dias lidamos com uma
acentuada fluidez conceptual, esta convida a uma problematização
constante e rigorosa no domínio dos estudos sobre cultura, permitindo
descodificar “as tensões produtivas entre rotas [routes] e raízes [roots]”
(Gilroy: 133), não nos deixando esquecer que essa mesma exigência
assenta em continuidades e descontinuidades sempre presentes no
acto de reflexão sobre as culturas.
[…] I have benefitted from at least a considerable amount of contact with
the reminiscences and remarks of people who lived, indeed are living,
through the events that, linked together, are part of the pattern of a
changing world. (“The Rise of Contemporary Britain”: 481)

É em “The Rise of Contemporary Britain: 1945 and After (Topics)”
que Fernando Moser considera as continuidades, descontinuidades
e constantes mudanças de perspectiva vivenciadas no percurso de
uma vida. Ao reflectir sobre essas continuidades e descontinuidades,
deparamo-nos com uma mudança de ponto de vista; da experiência indirecta – das suas leituras, conjecturas ou conclusões baseadas

Obra protegida por copyright | © dos autores

93

94

ALCINDA PINHEIRO DE SOUSA | MARIA JOSÉ PIRES | TERESA MALAFAIA

essencialmente numa experiência constituída pelo pensamento, pelos
homens e livros dos tempos passados – passamos para um ponto de
vista de experiência semidirecta e, às vezes, directa, decorrente das suas
visitas à Grã-Bretanha, mais frequentes desde 1960.
De facto, o despertar das alterações trazidas pela II Guerra Mundial
contribuiu para a mudança britânica e das tendências gerais do mundo;
assim como um conjunto de outros factores, espelhados na escrita de
Virginia Woolf, e que levaram a uma espécie de perda de identidade
de algum tipo, tornando-se uma das características centrais das três
primeiras décadas da segunda metade do século xx. Neste quadro,
Cox e Dyson são citados por Moser ao sublinharem como os escritores
modernos expressam continuamente “their sense of the age in images
of fragmentation, the outsider, the refugee, the alien, the exile” (“The
Rise of Contemporary Britain”: 483).
Foi com a Maria de Deus Duarte que tive o primeiro contacto com
o Modernismo e Virginia Woolf, e foi esse saber que me levou mais
tarde a compreender o que Moser tão claramente aponta como os dois
pontos sobretudo importantes para o conhecimento da cena britânica: o papel de liderança desempenhado pelos jovens no questionar
de padrões e “valores” da sociedade em crise, e a dimensão “menor”
do nosso mundo, tornando possível que eventos em lugares distantes
sejam rapidamente os detonadores para movimentos de intensidade,
duração e profundidade variáveis, mas que em muitos casos desenvolvem reacções em cadeia que confundem as previsões, os planos,
e até mesmo a sobrevivência, de políticos (“The Rise of Contemporary
Britain”: 486). Foi, porém, mais tarde, Alcinda Pinheiro de Sousa quem
me apresentou a escritora britânica Angela Carter (1941-1992) e me fez
reconhecer nela o que Moser conclui em 1983:
It [world-consciousness, or mankind-consciousness] is not easily acquired,
nor does it easily become a definitive acquisition. And is this respect, too,
the British scene offers many particular traits to the observer. (“The Rise
of Contemporary Britain”: 487)

Tal como declarara em 1976, não é fácil reconhecer o que se pode
abandonar e o que tem de ser revitalizado, numa fase de transição em
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que há perda de significado de fórmulas, ritos e gestos (“Dialéctica e
Unidade no Pensamento de Charles Williams”: 442).
Antes, porém, já Moser iniciava o texto “Twentieth-Century ‘University Wits’ Aspects of Literary Tradition in the Works of C. S. Lewis”
chamando a atenção para o modo como os períodos de desenvolvimento muito rápido e de invenção e descoberta generalizadas tinham
levado a confrontos violentos de pensamento, e também a um esforço
em certos campos de actividade mental que comummente anunciam
uma reavaliação de valores (453). Neste quadro, salienta como o estudante de Inglês e Literatura facilmente encontra os sinais e a expressão de todas essas realidades nos escritos da grande encruzilhada na
História Inglesa: o Período Tudor (ibidem). São as muitas semelhanças
entre essa época e a actual que tornam o seu estudo mais interessante,
à semelhança do que poderá ser compreendido em autores tão diversos,
como é o caso de Carter, sendo que também ela, nos seus romances, dá
resposta às peças de William Shakespeare, mediante as alusões que lhes
faz. Efectivamente, uma das principais linhas temáticas das ficções pós-modernas tem consistido no problematizar de múltiplos dos nossos
discursos histórico-culturais.6 Este facto decorre da convicção de que
é intrinsecamente aparente a neutralidade política e social de construções culturais convencionadas que, ao serem repetidas de forma
sistemática no quotidiano, parecem tornar-se legitimamente culturais
e, como tal, inquestionáveis. É, pois, frequente, no Pós-Modernismo,
partir-se do interior do próprio cânone para o submeter a uma análise
crítica denunciadora da sua convencionalidade. Deste modo, a afirmação de que o trabalho ficcional de Carter se deve inserir no contexto
das práticas pós-modernas torna-se facilmente comprovável, mediante
a detecção nele de diversos recursos linguísticos e estilísticos que, em
geral, consubstanciam aquelas práticas: a ironia7 e muitos outros jogos
constantes de linguagem (pressupondo ostensivamente um leitor),
a intertextualidade, a fragmentação dos discursos e, bem assim, dos
códigos vigentes (Pires: 6).
Neste sentido, é na diversidade da sua ficção que Carter renegocia
valores de índole cultural e social, levando, em alguns casos, à erosão
do próprio cânone. Tal como Moser refere a propósito de C. S. Lewis,
há quem o lembre como estudioso, ensaísta em assuntos teológicos
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ou pelas obras de ficção, e é esta unidade em tudo o que escreveu,
aqui sublinhada, que permitiria compreender tanto o homem como o
artista, e que ele tentou efectivar em algumas das suas obras (“Twentieth-Century”: 463). Não poderíamos esquecer esse pensamento
quando lemos escritores multifacetados como Carter. Ser leitor, como
Moser se identifica em relação a C. P. Snow (“C. P. Snow: The Writer”:
478-9), traz desilusão, mas com ele aprendemos a ponderar a crítica
– “A crítica põe e o público dispõe” (“John Galsworthy, Filho Pródigo
dos Forsyte”) – e a reflectir sobre os grandes pensadores e escritores,
concluindo (mesmo que por oposição a Snow) que o que os distingue
é “[…] the ability to plunge deeply into the essential roots of human
problems, […] expressing the existential anguish, the irony of futility
in great achievement, which is and must be the aim and concern of
the really great thinkers and really great writers of our age” (480).
É no posfácio sobre a morte de C. S. Lewis, a 22 de Novembro de
1963, que Moser reflecte brevemente sobre a tristeza pela perda de
alguém com quem tanto aprendeu, renovando o que escrevera antes
sobre ele:
His writings impress his readers all the more because they are the outcome
of a rare combination; the clearness of the accomplished essayist, the precision of the philologist, the poetic use of the language; the richness of
the content together with the sincerity of the convert; all have contributed their share to the power of communication his works have been
found to possess.
His books continue his teaching. Through them, as through all those who
once had the privilege of being his students, it can be said — as Kipling
wrote in Stalky and Co. —, that “…their work continueth… greater than
[his] knowing”. (“Twentieth-Century”: 470)

Também os caminhos escolhidos por Moser ilustram o que na
altura seria uma singular orientação, sendo que o seu conhecimento
em diversas áreas do saber, reflexo de um percurso distinto, contribui
ainda hoje para compreender os desafios e as oportunidades dessas
mesmas áreas. Melhorar o entendimento da importância das humanidades para áreas como a do turismo e encorajar a multiplicidade de
perspectivas que lhe são inerentes foi para Moser um repto que aceitou
e transmitiu aos seus alunos. Se o turismo promove experiências
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intangíveis, a competência para comunicar eficazmente tais práticas
deve ser optimizada nas suas várias dimensões, e as suas considerações
sobre esta questão permitem ainda apontar caminhos por trilhar.
Relembramos, assim, Fernando de Mello Moser, com quem tanto
aprendemos, e o seu legado, que permite ao leitor vislumbrar uma
doutrina de solidariedade, que desenvolveu e soube viver (“Dialéctica e
Unidade”: 452).
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Notas
1

2
3

4

5

6

7

As informações respeitantes às actividades de F. M. Moser no âmbito do turismo e dos
seus estudos foram principalmente recolhidas no opúsculo Fernando de Mello Moser –
Filólogo e Ensaísta: 1927-1984, 2001.
Entende-se por disciplina, neste âmbito, um domínio particular ou uma área que é
objecto delimitado de ensino e de investigação.
Veja-se, a esse respeito, “Introduction: Victorian Studies and Cultural Studies”:
“What’s at stake, of course, in all these discussions are disciplinary and institutional
questions about what we produce and reproduce, where we pause and where we press
for change. What arguments, strategies, and conceptualizations generate good work
that both illuminates and points beyond the period field?” (Williams: 356).
Destaco, neste domínio, “C. P. Snow: The Writer”. Inédito, redigido em 1965 (Moser,
2004: 471-480). Ainda que posterior ao primeiro momento de viragem nos Estudos de
Cultura, pretendo também acrescentar “The Rise of Contemporary Britain: 1945 and
After (Topics)”. Inédito, redigido em 1983 (Moser, 2004: 481-487).
“These books [select bibliography], it will be noticed, were written from considerably different viewpoints, partly resulting from the generation to which the author(s)
belong, and to a great extent, cumulatively, resulting from different ideological presuppositions and assumptions, and, of course, different methods – which are also
accounted for by the actual subjects primarily dealt with” (Moser, 2004: 482-483).
Paul Bové inicia “Discourse” referindo os “New Critics” e a utilização que fazem deste
termo como uma categoria da crítica contemporânea, cuja utilidade deve ser funcional e reguladora. Apresenta também a ideia pós-estruturalista de que os discursos
produzem conhecimento sobre os seres humanos e a sociedade, levando-o tal ideia a
analisar a genealogia dos discursos, o seu carácter materialista e a sua relação intrínseca com o poder. Assim, conclui que o uso contemporâneo de “discurso” sugere questões sobre o sujeito que substituem as interpretativas, considerando a função do autor
no discurso crítico e na formação do próprio sujeito. Cf. Bové, 50-64.
Num estudo que não pretende ser taxonómico, Linda Hutcheon considera a política
transideológica da ironia. O funcionamento subversivo da ironia é frequentemente
relacionado com a perspectiva de um modo autocrítico e auto-reflexivo associado à
capacidade de desafiar a hierarquia cuja base são as relações sociais de domínio. Assim,
a este desafio e a esta faculdade de subversão está inerente um poder transformativo.
O conceito de ironia como contra-discurso é tido como central pelas mais diversas
teorias de oposição que focam hierarquias, cuja base poderá ser racial, étnica, sexual,
entre muitas outras. Vista como um modo de combate, a ironia torna-se:
[…] a passion that is seen to be especially crucial when the dominant, established
discourses show great “absorbtive capacity”. In this view, irony’s intimacy with
the dominant discourses it contests – it uses their very language as its said – is
its strength, for it allows ironic discourse both to buy time (to be permitted and
even listened to, even if not understood) and also to “relativize the [dominant’s]
authority and stability” […], in part by appropriating its power. (Hutcheon: 30)
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To live in fragments
Howards End and Pointz Hall as synecdoches
for the Condition of England
Luísa Maria Flora
FLUL; CEAUL/ULICES

In A Mensagem da Casa: Ensaio de Interpretação sobre The Forsyte Saga
de John Galsworthy e Howards End de E. M. Forster (1959), Fernando de
Mello Moser considers the symbolical value of the houses and emphasizes the meanings of house and home as both tokens of civilisation
and expressions of the fatherland. He argues that to value the house is
a way of valuing the people in it and, with Lionel Trilling, associates
the fate of the house in Forster’s novel with the destiny of England.1
If the quest for beauty and a legacy of foregone values implies nostalgia for the past, in their different ways the dwellings in Galsworthy
and Forster function as treasure-houses of memory. Moser defends
that the characters’ relationships with the family country house define
the sort of legacy to be inherited; the country houses are to become
places of happiness (however fleeting), where past, present and future
will be fused together.
All the houses addressed in Moser’s dissertation are symbolically
important. This essay only focuses on Howards End and contrasts it
with Pointz Hall, the Oliver’s family house in Virginia Woolf’s posthumously published Between the Acts (1941). In both novels the houses
are synecdoches for the condition of England yet their considerable
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differences come to represent distinct historical moments and shifting
senses of English national identity.2
At the heart of Howards End lies Forster’s nostalgia for an idealized non-industrial idyllic England. Published in 1910, the “novel […]
attempts to neatly contain some essence of English identity” (Weihl:
456). But any unequivocal correspondence of the country house in
Howards End with a “pastoral dream of Englishness” (idem, ibidem) is
in fact declined by Forster.3 Aware of the transformations occurring,
he brings them thematically (though not aesthetically) into the narrative he creates. However much he may long for a rural idyll, Forster
recognizes that such ideal is no longer plausible. He acknowledges this
both in the ambivalent nature of some of the main characters and in
the situation of the house.
The property sits unpromisingly close to the metropolis. By the
end of the text the Schlegel sisters are happily settled in Howards End,
their family memories, furniture and future welcomed by the place.
The final dialogue between Margaret and Helen epitomizes this:
[…] “There are moments when I feel Howards End peculiarly our own.”
“All the same, London’s creeping.”
She pointed over the meadow – over eight or nine meadows, but at the
end of them was a red rust.
“You see that in Surrey and even Hampshire now”, she continued. “I can
see it from the Purbeck downs. And London is only part of something
else, I’m afraid. Life’s going to be melted down, all over the world.” 4
(Forster, Howards End: 329)

The ambivalent status of Howards End and the novel’s “denouement” represent as Craig McLean (13-14) argued in 2005:
[…] a rentier-class suburban fantasy of an idyllic house in the English countryside, rather than an authentic rural experience. […] the extent to which
Howards End fuses traditional bucolic values with burgeoning modernity,
individualism, and liberal progressiveness [has been underestimated]. The
suburban idyll created at Howards End has been gradually divorced from
the rural landscape. By fencing off and suburbanising the garden that surrounds the property from the hay meadow outside the owners […] remove
the symbolic link between house and the productive English countryside.5
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The Edwardian middle-class characters depicted in the novel
are merging the urban with an illusion of the rural, blurring former
boundaries between the country and the capital: “[…] Howards End is
located within the Edwardian suburban paradigm”, no “architectural
and ideological distillation of rural England and its values” (McLean:
13). Margaret Schlegel’s pragmatic connection with Henry Wilcox and
their family life in Howards End powerfully convey, with the advance
of the red tide of semi-detached houses built for financial speculation,
the capitalist ventures of the Empire and the dominance of the City
of London over culture, agriculture and industry (Hegglund: 409). The
alliance of the (professedly) liberal culture represented by the Schlegels
with the (definitely) sound business judgement of the Wilcox family
announces the eventual downfall of a way of life that was already
doomed before the First World War.6 By the early twentieth century,
however deep his misgivings about the condition of England may be,
Forster does acknowledge the rise of a new English identity, one that
he feels as disquietingly different from, though still indebted to, a traditional rural ethos.
After many incidents and protracted house hunting, the Schlegels’
idealised domestic space becomes the tranquil residence where they
and an emasculated Henry bring up Helen’s son as a family.7 In
Between the Acts Pointz Hall carries very diverse meanings to three
generations of Olivers. In June 1939, the old patriarch Bart Oliver, a
dyspeptic former Indian army officer, and his sister Lucy represent the
past. Both, although in very dissimilar ways, are strongly attached to
what went before. The younger couple, Isa and Giles Oliver, is clearly
divided, haunted by the everyday presence of brutal violence, by the
threat of approaching war and the possibility of no future. Their two
young children may not outlive the conflict. The current unsuitability
of the house’s location to Giles and Isa represents their fundamental
incompatibility to their time and their lives. And it symbolizes their
generation’s major frustrations, “The doom of sudden death hanging
over us […] The future shadowed their present” (Woolf, Between the
Acts: 83). Contrary to Henry Wilcox, Giles has no capital. He feels
trapped, spends his life in, to cite Aunt Lucy: “[…] buying and selling
– glass beads was it? or stocks and shares? – to savages who wished
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most oddly – for were they not beautiful naked? – to dress and live like
the English?” (Woolf: 34). Giles would have liked to be a farmer but
works in the City and faces long train journeys to be with his family at
week-ends. “Given his choice, he would have chosen to farm. But he
was not given his choice” (idem, ibidem). Isa is withdrawn. She does not
feel at home either in the old country house or in London. She would
have liked to be a poet, is of ancient Irish descent and does not belong.
The treasured childhood home of Ruth Wilcox, Howards End
evokes some abstract ideal of quintessential Englishness, some
national character Forster identified with and, however falteringly, still
celebrated in 1910. On the surface, the property suggests continuity,
stability and tradition, the lasting values of a peaceful country setting.
Yet, very early in the novel, its enduring status as “the real thing” is at
best uncertain.
The station for Howards End was at Hilton, one of the large villages that
are strung so frequently along the North Road […]. Being near London,
it had not shared in the rural decay, and its long High Street had budded
out right and left into residential estates. (Forster: 29)

When the train stops at Hilton Mrs. Munt observes:
“The station, like the scenery, like Helen’s letters, struck an indeterminate
note. Into which country will it lead, England or Suburbia? It was new, it
had island platforms and a subway, and the superficial comfort exacted by
businessmen.” (Forster: 29-30)

Before long the reader is aware that, with the exception of the
tranquil Ruth who was born and lives there, cherishes the place and
will shortly die, the Wilcox family finds Howards End convenient
(it is only one hour-long railway journey from London) but does neither
experience it as home nor even begin to understand its meaning to the
first Mrs. Wilcox.8
To them Howards End was a house: they could not know that to her it
had been a spirit, for which she sought a spiritual heir. […] Is it credible
that the possessions of the spirit can be bequeathed at all? Has the soul
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offspring? A wych-elm tree, a vine, a wisp of hay with dew on it – can
passion for such things be transmitted where there is no bond of blood?
(Forster: 107)

Unlike Ruth, whose ancestry directly links her to a rural community
and, as such, to a (supposedly) more organic and authentic English
past, her family has no true sense of belonging to a place, any place.
For most of the novel father and children are restless, almost always
on the move. Only the (initially improbable) compromise and alliance
that conclude the text eventually settle the older Mr. Wilcox down.
Within the long distinguished critical practice of reading this
house symbolically Paul Delany’s 1988 “‘Islands of Money’: Rentier
Culture in Howards End” is now particularly helpful.9 Focusing on “the
export of capital – that is to say, the displacement of industry overseas
– and the emergence of an influential rentier class” (Delany: 290), the
essay shows how the novelist was in search of “a true alternative to
modernity” (idem, ibidem), how the Schlegel sisters come to represent
“through a code of personal conduct” (Delany: 292) the possibility
of cultural continuity. Of course and, I would say, at the very least,
“their retreat into pastoralism is not really an adequate solution to the
‘Condition-of-England’ issues” (Delany: 292-3) in the novel.
Margaret is aware of her contradictory situation. In London, the
huge ever-changing metropolis, she feels increasingly uneasy; by the
end of the novel she has not moved to a genuine rural community. And
she walks a thin line between the politically conservative philistine
values of the Wilcox family and her professed cultured liberal beliefs.
If Wilcoxes hadn’t worked and died in England for thousands of years,
you and I couldn’t seat here without having our throats cut. There would
be no trains, no ships to carry us literary people about in, no fields even.
Just savagery. No – perhaps not even that. Without their spirit life might
never have moved out of protoplasm. More and more do I refuse to draw
my income and sneer at those who guarantee it. (Forster: 177-8)

Margaret acknowledges her privileges as beneficiary of a large
unearned income and recognizes this as the result of the assertiveness of those she used to disdain. The Wilcoxes run the Imperial and
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West African Rubber Company.10 Her (then prospective) husband
is the same “man who had carved money out of Greece and Africa,
and bought forests from the natives for a few bottles of gin” (Forster:
277). If a recurrent interpretation of the novel supports a clear-cut
distinction between the two families, their real differences need to
be qualified. As Norman Page (79) notes, “the moral action of the
novel takes place in the space between the two rather than urging
the claims of one at the expense of the other”. Margaret mediates
between Henry and Helen; their reconciliation shows how they were
in fact nearer than might be expected. “You and Henry learned to
understand one another and to forgive […]” (Forster: 328). She has
come to learn and accept that the Wilcoxes may be unimaginative,
even morally shallow, but were it not through their dynamic imperialism no affluent family life would be possible in Howards End, no
compromise or stability (however fleeting) attainable. Allowances
having been made, Henry’s past indiscretions eventually balance
Helen’s unwed motherhood. Howards End, now both a house and a
home, resists as a symbol of unity, continuity and community in an
unstable world.
In 1910 Forster is still able to celebrate this house as a place of
safety while recognising suburbia impinging on a once idyllic rural
neighbourhood; in 1941 Woolf is, characteristically, much more
ambivalent – the ancient country place is the object of both celebration and parody. Pointz Hall is neither a sheltered house nor a secure
home for former builders of Empire or their inheritors.
In Howards End the sense of a society trying to fend off change
while nonetheless undergoing a swift powerful transition (as well
as the menace of German militarism) is pervasive yet controlled.11
The novel was written and published in an atmosphere of escalating
international tension but no one may possibly have anticipated the
devastation of the coming years. Work on Between the Acts began in
1938 and the last typescript was finished in February 1941.12 Written
through the coming of the Second World War and the Blitz, it
persistently announced the looming annihilation of a way of life that
had gone on for centuries. Never an enthusiast of nationalism, in any
shape or form, Woolf is throughout her oeuvre nonetheless fascinated
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by Englishness, devoted to the English scenery, passionate about
English literature. In Gillian Beer’s (96) words:
Despite her abhorrence of the imperialism and patriarchy of English
society past and present […] she is yet attracted by the idea of English
history and of England. […] to express England without false patriotism
she must work through parody and pastiche, fracturing and conjuring the
verbal traces of the past […].13

For Woolf no plausible or reliable model of Englishness is available. She treasures the English landscape, she cherishes the English
language and literature quite as authentically as she recoils from
any form of smug nationalism. Both thematically and aesthetically
she builds her profound ambivalence into the text. “[T]he novel is
designed precisely to express both antinationalist and nationalist
sentiments, […] [its] irony reflects Woolf’s interest in redefining, not
eschewing, national tradition” (Etsy: 93).
Pointz Hall, inextricably linked to the core of (an ideal of) Englishness, goes much further back in history than the Oliver family, now
totally vulnerable before the impending war, incapable of protecting
either itself or the property.
The Olivers, who had bought the place something over a century ago,
had no connection with the Warings, the Elveys, the Mannerings or the
Burnets; the old families who had all intermarried, and lay in their deaths
intertwisted like the ivy roots beneath the churchyard wall.
Only something over a hundred and twenty years the Olivers had been
there. Still, on going up the principal staircase – there was another, a
mere ladder at the back for the servants – there was a portrait. A length
of yellow brocade was visible half-way up; as one reached the top a small
powdered face […] came into view; an ancestress of sorts. Six or seven
rooms opened out of the corridor. The butler had been a soldier; had
married a lady’s maid; and, under a glass case there was a watch that had
stopped a bullet on the field of Waterloo. (Woolf: 5)

The Olivers’ country residence is too remote to face the threat of
suburbia: “[…] the train took over three hours to reach this remote
village in the very heart of England” (Woolf: 12). Only thirty-five miles
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from the sea, the country house provides no adequate shelter for the
coming war.14 It is pervaded by emptiness and silence, “[…] a vase
stood in the heart of the house, alabaster, smooth, cold, holding the
still, distilled essence of emptiness, silence” (Woolf: 27).
The village pageant is represented out in the open where
everything – and everybody – is exposed to annihilation. Through the
yearly repetition of the pageant on the estate, the older Olivers try to
re-enact the past and a sense of community, when all classes come
together to participate either as performers, the villagers, or as audience, the gentry. Englishness is revisited through its social distinctions
and its literary culture. The pageant is rooted in landscape and cultural
tradition. It is a treasure-house of literature and passionately re-examines English history from its origins to the present day – June 1939.
The storyline of national identity is deconstructed in Pointz Hall
by a playwright who is a foreigner and a lesbian. In a provocative
Woolfian move, the character of Miss La Trobe is an outsider and,
as such, both excluded and empowered by her difference from the
community. At the end of the pageant mirrors are turned upon the
audience thus reversing the roles. “She presents [the audience] with
their own mirror reflection, […] supplies the voice, the image and the
text of their past and of their present” (Benziman: 61).
[The Reverend continued] “Speaking merely as one of the audience,
I confess I was puzzled. For what reason, I asked, were we shown these
scenes? […] To me at least it was indicated that we are members one of
another. Each is part of the whole. […] We act different parts; but are the
same. […] I caught myself too reflected […]” (Laughter) “Scraps, orts and
fragments! Surely, we should unite?” (Woolf: 137-8)

The pageant is now a present-day (necessarily?) parodic version of
the patriarchal narrative. No illusion of pastoral bliss is allowed to last
for long. The spectre of war is always there. “The window was all sky
without colour. The house had lost its shelter” (Woolf: 157-8). Forster’s
hopeful “Only connect! […] Live in fragments no longer” has been
replaced by the gloomy “scraps, orts and fragments” so often recurring
in Woolf’s last novel.15
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The country house in Pointz Hall is impotent to provide sanctuary, no longer able to represent any ideal of essentialized Englishness.
“Did he [Giles] hear some distant music? […] [His] word was cut in
two. A zoom severed it. Twelve aeroplanes in perfect formation like
a flight of wild duck came overhead. That was the music” (Woolf:
138-9).
Divided between a deep-rooted attachment to her literary and
cultural legacy and her lifelong mistrust of patriotism and patriarchy,
throughout the text Woolf parodies the clichés of nationalistic discourse while honouring the language and literature she treasured.
The novel’s ingenious mode of constructing and deconstructing
two contradictory positions moves Between the Acts even further away
from Howards End than the momentous historical fracture between
their respective dates or the natural difference between the two writers
may account for.
Between the Acts [is] Woolf’s most English novel, the novel that records
most fully her complex feelings about the English past, the English way
of life, the nature of English genius and of English society, sharply ranked
and distrustful of outsiders as it is. […] Though Between the Acts is as
humorously critical of English insularity as ever – of English snobbery,
conservatism, xenophobia – it is also imbued with love for a country
anticipating a foreign invasion. (Briggs: 201, 203)

Of course, unlike Forster, Woolf was an enthusiastic Londoner.
The metropolis was for her a place of recurrent stimulation and a
vital part of her ideal of Englishness.16 In Howards End, the crucial
issue is definitely not how rural or suburban the country estate is,
but what such situation may represent. And in Between the Acts the
issue is neither the proximity of London nor the encroaching of suburbia, Pointz Hall being too out-of-the-way to be threatened by either.
The real disquieting issue is the utter annihilation of everything the
Hall – as a microcosm of English culture – still is and stands for: “At
any moment guns would rake that land into furrows; planes splinter
Bolney Minster into smithereens and blast the Folly. He [Giles] too
loved the view” (Woolf: 39). The beast is near. No matter how much
she continues to despise the imperialistic implications of Englishness,
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Woolf “[can] not resist the upsurge of patriotic feeling that the War
brought” (Briggs: 203).17
The question here no longer is “Who shall inherit England?” or
even “What England will be inherited?” but “Will there be an England
to inherit?”.18
At the conclusion of Howards End “There were shouts of infectious
joy”. (Forster: 332). Near the beginning of Between the Acts: “Here came
the sun – an illimitable rapture of joy, embracing every flower, every
leaf. Then in compassion it withdrew, covering its face, as if it forebore
to look on human suffering” (Woolf: 17).

Obra protegida por copyright | © dos autores

TO LIVE IN FRAGMENTS

Notes
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15

16

17

18

Lionel Trilling, E. M. Forster. Norfolk: New Directions, new rev. ed. 1967 (1943).
For the (invention of the) concept of Englishness and some of its transformations
see, among others, Robert Colls and Philip Dodd eds., Englishness: Politics and Culture
1880-1920. London: Croom Helm, 1986; Jed Esty, A Shrinking Island: Modernism and
National Culture in England. Princeton: Princeton UP, 2004 and Julia Briggs, Reading
Virginia Woolf. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.
On the rich ambivalence of this novel see, among others, David Bradshaw. “Howards
End”, The Cambridge Companion to E. M. Forster. Ed. David Bradshaw. 1st ed. Cambridge: Cambridge UP, 2007. 151-172. Cambridge Companions Online. http://dx.doi.
org/10.1017/CCOL0521834759.011 (last accessed 10 April 2015).
“Red rust” i.e. red brick suburban houses of the late 19th and early 20th centuries whose
poor architectural and building quality would soon condemn them to obsolescence.
McLean’s persuasive interpretation is avowedly very different from Trilling’s.
See Samuel Hynes, A War Imagined: The First World War and English Culture, London:
Bodley Head, 1992 (particularly Part I).
“[Henry] is not ill. Eternally tired. He has worked very hard all his life and noticed
nothing” (Forster: 326), Margaret says to Helen.
Although Charles is more attached to his mother’s house than any of the other
Wilcoxes. Cf. Forster, ch. xv. 99-100.
Paul Delany. “‘Islands of Money’: Rentier Culture in E. M. Forster’s Howards End”.
English Literature in Transition, 1880-1920, 31, no. 3. 1988. 285-296.
Also at http://muse.jhu.edu/journals/elt/summary/v031/31.3.delany.html.
As emphasised by Bradshaw, 131.
“[…] the remark ‘England and Germany are bound to fight’ renders war a little more
likely each time that it is made, and is therefore made the more readily by the gutter
press of either nation” (Forster: 74).
From 2 April 1938 to the conclusion of the typescript, on 26 February 1941, “Pointz
Hall” was the working title of Between the Acts.
The essayist is here referring to several of Woolf’s texts, not only to the last novel.
“[Pointz Hall] is at once an already-opened space and a relic of the Victorian sanctuary which, in 1939, no longer exists as such.” Emily Cersonsky and Anne Aufhauser,
“‘Cold Pastoral’: Virginia Woolf’s Reevaluation of the Late Modernist Aesthetic in
Between the Acts”. http://modernism.research.yale.edu/wiki/index.php/Between_the_
Acts (last accessed 17 April 2015).
“Only connect! That was the whole of [Margaret’s] sermon. Only connect the prose
and the passion, and both will be exalted, and human love will be seen at its highest.
Live in fragments no longer. Only connect, and the beast and the monk, robbed of the
isolation that is life to either, will die” (Forster: 188).
Only ill health or the war managed to keep her away in the country. Her oeuvre exalts
London’s unique atmosphere and in Mrs. Dalloway (1925) perhaps better than anywhere else.
“[F]aced with the probable obliteration of people, landscape, and history in the war,
Woolf sought to produce another idea of England, one which might survive, but
survive without portentousness – as mixture and common place” (Beer: 147).
“Like the plots of so many English novels, the plot of Howards End is about the rights
of property, about a destroyed will-and-testament and rightful and wrongful heirs. It
asks the question, ‘Who shall inherit England?’” (Trilling: 118).
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G. Bernard Shaw
Entre a palavra e a imagem
Maria Isabel Barbudo
FLUL; CEAUL/ULICES

Antes de abordar os tópicos centrais desta comunicação, quero evocar
a memória do nosso homenageado, o Prof. Fernando de Mello Moser,
e dar um testemunho pessoal da importância que o Professor teve para
mim em vários aspectos: primeiro como meu professor da disciplina
de História da Cultura e das Instituições Inglesas e, mais tarde, como
colega e orientador da minha tese de Doutoramento.
Quando, em 1981, lhe coloquei a hipótese de analisar a obra
dramática de Bernard Shaw, o Prof. Moser acolheu de imediato e de
bom grado a minha proposta, considerando tratar-se de um autor cuja
obra merecia um estudo aprofundado, e lembrando ter ele próprio traduzido a peça Pygmalion para a língua portuguesa. Trata-se de uma
peça cujas peculiaridades linguísticas, nomeadamente pelo uso do
dialecto cockney, exigem uma grande mestria na sua tradução para
outras línguas. Publicada pela Editorial Verbo em 1972, a tradução do
Prof. Moser implicou determinadas opções linguísticas e dialectais que
sucintamente indicou na “Nota do Tradutor”.1
Entretanto, quando eu começava a delinear o corpus shaviano para
a minha tese, ocorreu o falecimento do Prof. Moser, o que me levou
a ter de escolher outro orientador. O Prof. João Almeida Flor teve a
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amabilidade de aceitar essa função, que por ele foi desempenhada ao
longo dos dois anos em que me dediquei exclusivamente à redacção da
tese. E foi com este Professor que pude debater a hipótese, que entretanto me ocorrera, de enveredar por um estudo comparativo entre a
obra dramática de Shaw e a de um outro autor de origem irlandesa cuja
actividade se desenrolou nas últimas duas décadas do século xix. Acrescentava, assim, à proposta inicial, o estudo da obra dramática de Oscar
Wilde e do seu impacto junto do público nos finais da Era Vitoriana.2
Nesse contexto, restringi a minha análise da obra shaviana às
peças escritas nos finais do século xix e coligidas em três volumes:
Plays Unpleasant, Plays Pleasant e Plays for Puritans. A comédia Pygmalion, escrita em 1912 e levada à cena em Londres em 1914, não estava,
portanto, incluída no corpus por mim então analisado.
Tendo-se celebrado, em 2014, o centenário da estreia desta peça
em palco, é meu objectivo abordá-la numa perspectiva que incide
sobre a sua adaptação ao cinema. Uma vez que os Estudos Fílmicos e
de Adaptação Cinematográfica constituem uma área de investigação
e docência a que me tenho dedicado nos últimos anos, irei comentar o
papel de Shaw na realização da primeira adaptação cinematográfica da
sua peça, levada a efeito em Inglaterra em 1938.
A propósito da abordagem que farei às posições shavianas acerca
desta versão, bem como acerca do cinema como meio audiovisual,
cabe aqui evocar uma afirmação do Prof. Fernando Moser, incluída
num texto seu escrito em Londres em Setembro de 1973, ou seja, um
ano depois da publicação da sua tradução da peça de Shaw. A afirmação é a seguinte: “[…] in this world of ours, where the image has to a
certain extent displaced the word, the word still preserves, nonethe
less, its vital importance” (Moser, Dilecta: 278).
O pendor logocêntrico desta perspectiva é um traço recorrente em
várias afirmações proferidas por Bernard Shaw ao longo da primeira
metade do século xx, apesar do fascínio pela nova arte da imagem,
que, logo em 1912, ele confessava do seguinte modo: “I, who go to an
ordinary theatre with effort and reluctance, cannot keep away from
the cinema” (Dukore: 5).
Esse fascínio não o impede de recusar, em 1919, uma primeira
proposta de adaptação ao cinema da sua peça Pygmalion. As razões para
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a recusa são sucintamente apontadas por si numa carta datada de
19 de Fevereiro de 1919, em que começa por afirmar: “Pygmalion is
not available for filming. Never let anyone tempt you to have a play
of yours filmed until it is stone dead. The picture palace kills it for the
theatre with mortal certainty” (Shaw, Pygmalion: 24).
Depreende-se destas palavras que o surgimento das salas de cinema
(aqui designadas como “picture palaces”) já então parecia ameaçar a
sobrevivência dos teatros. Numa altura em que a afluência do público
para assistir à peça era ainda bastante elevada, o seu autor manifestava
o receio de que uma versão cinematográfica pudesse desviar os espectadores para o novo meio, deixando as salas de teatro vazias.
Mas, nesse ano de 1919, havia ainda um outro tipo de razões para
a recusa do autor. É que, tratando-se de um filme mudo, todo o diálogo
da peça seria omitido, incluindo a célebre frase que, pronunciada
pela primeira vez em palco, fora em certa medida responsável pela
grande afluência do público. A expressão “not bloody likely”, dita por
Eliza Doolittle e causadora de grande choque nas outras personagens
bem como nos espectadores, não poderia ser ouvida num filme mudo.
É este o sentido da pergunta com que Shaw (24) termina a referida
carta: “Besides, how can you film ‘Not ---- likely’?” A própria omissão
da palavra “bloody” na carta pode elucidar-nos sobre o impacto que a
mesma teria na época em que a peça foi escrita.
Mas é sobretudo a importância atribuída aos diálogos, e às ideias
que Shaw pretende transmitir através das palavras, o factor responsável pelas sucessivas recusas que vai dando aos realizadores interessados
em adaptar as suas peças. A sua atitude só se altera no ano em que
surge pela primeira vez em Inglaterra um filme sonoro. Blackmail, de
Alfred Hitchcock, estreado em 1929, abre uma nova era na indústria
cinematográfica britânica, com a sua versão sonora – algo inovador e
então designado como “talkie”.
Bernard Shaw é um dos primeiros a acolher com muito agrado a
inesperada novidade. Em 19 de Maio de 1929, escreve a esse propósito:
“Here begins something new and interesting […] The mere fact that
the importance of words in the film is recognized, will pave the way
for writers […]” (Shaw, Pygmalion: 59). Nesse mesmo ano, perante a
hipótese de virem a surgir filmes a cores, a sua reacção é muito menos
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entusiástica.3 Tal facto demonstra que, em seu entender, o que abre
de facto novos horizontes à arte cinematográfica é a importância da
palavra falada, e ouvida pelos espectadores numa sala de cinema.
Por outro lado, esta novidade intensifica também os piores receios
acerca do aniquilamento do teatro, que Shaw parece encarar como
algo inevitável. Com efeito, em 1930, é num tom de aparente resignação que desabafa: “The poor old theatre is done for! All my plays
will be made into ‘talkie’ films before long. What other course is open
for me?” (71). Todavia, três anos mais tarde, o seu entusiasmo pelo
novo meio levá-lo-ia a expressar-se num registo muito diferente: “I am
extremely anxious to have all my plays filmed before I die” (83).
No que diz respeito à primeira versão fílmica de Pygmalion, ela foi
realizada não na Grã-Bretanha mas sim na Alemanha, por Erich Engel,
em 1935, a que se seguiu, em 1937, uma versão holandesa tendo como
realizador Ludwig Berger. Tratava-se de adaptações livres, sem qualquer preocupação de fidelidade ao hipotexto, e nenhuma delas foi
visionada em países de língua inglesa.
Mas o facto de Shaw ter tomado conhecimento da existência dessas
adaptações terá sem dúvida contribuído para que aceitasse finalmente
ceder os direitos para a realização de uma versão em língua inglesa, na
condição de poder acompanhar todo o processo de filmagens. Surgia
assim, no ano de 1938, a primeira versão britânica de Pygmalion, um
filme a preto e branco produzido por Gabriel Pascal e tendo como realizadores Anthony Asquith e Leslie Howard – este último figurando
também como protagonista, no papel de Henry Higgins. Quanto ao
argumento e diálogos, de acordo com as condições previamente estabelecidas, são da responsabilidade do próprio Bernard Shaw, que viria
a ganhar um Óscar pelo melhor argumento adaptado.
Em termos gerais, a colaboração entre argumentista, produtor
e realizadores desenvolveu-se sem grandes percalços, dando origem a
um filme com a duração de cerca de noventa minutos que respeita
o texto de partida ao nível dos cenários, diálogos e caracterização das
personagens. Desenrolando-se quase totalmente em cenários de interior e com recurso a grandes planos que incidem nas expressões faciais
dos protagonistas, o filme apresenta também alguns procedimentos técnicos inovadores para a época, por exemplo, na sequência de
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montagem das lições de fonética a que Eliza é sujeita, ou o efeito de
raccord com a imagem da chama de um fósforo a estabelecer uma
relação simbólica e contrastiva entre o pobre alojamento de Eliza e o
sofisticado laboratório do Professor Higgins. Por outro lado, não deixa
de apresentar ainda claros vestígios da época do cinema mudo, como
é o caso da utilização de um intertitle no início do filme, com o resumo
do mito greco-latino de Pigmalião, remetendo assim para o título e
ajudando o espectador a apreender o seu significado.
Foi só em relação à última cena do filme que surgiram profundas
divergências entre o autor e o realizador Anthony Asquith – divergências que, aliás, tinham também ocorrido em 1914, aquando da estreia
em palco, com o actor Beerbohm Tree no papel de Henry Higgins.
O estilo grandiloquente deste actor, cuja representação era marcada
por gestos e expressões que ao dramaturgo pareciam exagerados e inadequados, levou este último a abandonar o teatro na noite da estreia,
não chegando a assistir à última cena – aquela em que, na pele de
Henry Higgins, Beerbohm Tree estende um ramo de flores a Eliza,
assim dando a entender um final romântico entre os dois.
Apesar da inegável satisfação pelo facto de a peça se ter tornado
um enorme êxito de bilheteira, Shaw sentiu-se obrigado a escrever um
epílogo em que esclarece, de forma inequívoca, qual o desenlace pretendido para a sua peça, bem como as razões conducentes a esse desenlace. Na sequência de uma tal polémica e incomodado com a atitude do
dramaturgo, o actor Beerbohm Tree ter-lhe-á dito: “My ending makes
money; you ought to be grateful.” Ao que Bernard Shaw (Pygmalion:
xiii) respondeu: “Your ending is damnable; you ought to be shot.”
No caso da versão fílmica, a troca de correspondência com o
produtor Gabriel Pascal elucida-nos sobre uma acesa discussão entre
Shaw e o realizador Anthony Asquith em torno do que deveria ser a
cena final. As propostas então apresentadas por Asquith, que filmou
três desenlaces diferentes, mereceram, todas elas, o firme repúdio
do autor. Segundo Shaw, a hipótese de terminar o filme com Alfred
Doolittle passeando em Covent Garden deixaria em aberto a relação
dos dois protagonistas, relação essa que, na segunda versão filmada por
Asquith, é mais explicitamente romantizada, através da imagem final
de Higgins e Eliza a darem um passeio de carro.4
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Aquilo que Shaw propõe para a cena final é bem diferente: o ce
nário de uma loja repleta de flores, com Eliza prestes a casar com o
jovem Freddy e a realizar o seu velho sonho – o sonho de ter o seu
próprio negócio, que viabilizará a ambicionada autonomia económica, como uma verdadeira new woman.
Todavia, contrariando um tal desígnio, para a versão final Anthony
Asquith acabou por escolher uma outra cena que, sem adicionar
diálogo, se socorre apenas da imagem: a imagem de Eliza a regressar a
casa do professor de fonética, que, ao vê-la, retoma a sua típica atitude
displicente, perante uma submissa e apaixonada discípula disposta a
continuar a ir buscar-lhe os chinelos.
Sem necessitar de acrescentar um novo texto, o realizador utilizava
as imagens e a linguagem gestual para subverter as intenções do argumentista, numa irónica inversão ilustrativa da ideia de que, por vezes,
uma imagem vale mais que mil palavras. Assim reforçava Asquith a
relação do filme com o mito de Pigmalião, que lhe dá o título, privilegiando o imaginário romântico e rejeitando, em consequência,
a desconstrução desse mito inerente à concepção shaviana. A narrativa fílmica constituía-se, assim, como espaço de uma nova criação
artística, sem a obrigação de respeitar um critério de total fidelidade ao
texto em que se baseara.
Esta posição do realizador remete-nos para um dos mais antigos
temas de debate no âmbito do estudo das adaptações cinematográficas: a da maior ou menor fidelidade ao hipotexto como critério de
avaliação, uma questão sucintamente enunciada por Kate Newell nos
seguintes termos:
For more than fifty years, scholars in Adaptation Studies have addressed
the matter of fidelity. While most major works on adaptation have dismissed fidelity as a measure of evaluation, analogies between source texts
and adaptations continue to direct the reading and interpretation of
adaptations. (Albrecht-Crane: 78)

A ideia de que uma transposição intermedial implica necessariamente um conjunto de alterações resultantes das características
do novo meio, bem como de um outro horizonte de expectativas
do público, estava já presente na obra seminal de George Bluestone
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Novels into Film, publicada em 1957. Aí afirmava este autor: “Changes
are inevitable the moment one abandons the linguistic for the visual
medium […] The film becomes a different thing […]”(Bluestone: 5).
Simultaneamente, persiste muitas vezes a ideia de que o que
importa preservar é o “espírito da obra”. True to the Spirit é a expressão
usada como título de um livro publicado em 2011 que reúne um conjunto de ensaios sobre a adaptação fílmica e a questão da fidelidade.
No texto introdutório explica-se o sentido de uma tal expressão, tão
comum entre os críticos como entre o público: “This expression has
the advantage that it avoids in its very formulation any notion of a
literal fidelity” (MacCabe: 7).
No caso da adaptação de Pygmalion, é exactamente o “espírito” da
obra shaviana, ou seja, a sua estrutura de sentido mais profunda, que
é alvo de uma deliberada subversão. E este facto não passou despercebido a alguns críticos na época em que o filme foi estreado, tendo um
deles, numa entrevista, confrontado o autor com o happy ending apresentado no filme. Na sua resposta, Shaw menciona a pressão feita por
vários realizadores para que o final da peça fosse alterado.5 Em consequência, Anthony Asquith acrescentara uma última cena que, segundo
Shaw, deveria ser pura e simplesmente desvalorizada. Nas suas palavras:
“It is too inconclusive to be worth making a fuss about” (Dukore: 141).
Questionando, por outro lado, a tradicional noção de happy ending,
ele faz questão de mostrar que o desenlace sugerido no filme constitui,
afinal, o inverso de uma perspectiva de felicidade: “I cannot conceive a
less happy ending […] than a love affair between the middleaged, middleclass professor, a confirmed old bachelor with a mother fixation,
and a flower girl of eighteen” (141).
Sempre confiante na importância vital das palavras, é com este
discurso argumentativo que Shaw tenta combater o poder da imagem.
Neste caso, a imagem final de uma adaptação cinematográfica que
acabará por influenciar também a versão musical realizada por George
Cukor em 1964, com o título My Fair Lady. Tendo falecido em 1950,
o autor já não teve a possibilidade de ver esta adaptação e de se insurgir
– como certamente faria – contra a utilização da imagem, da música e
da letra das canções para intensificar ainda mais a dimensão romântica
do envolvimento de Eliza com o Professor Higgins.
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Tratando-se de alguém que tão bem soube usar a ironia, resulta
duplamente irónico o facto de o processo de emancipação imaginado
por Shaw para a personagem feminina se aplicar, afinal, à sua própria
obra. Com efeito, desde a primeira representação em palco, há cem
anos, até à versão musical estreada na Broadway e transposta depois
para o cinema com o título My Fair Lady, a obra seguiu um percurso
de autonomização, ganhando uma vida própria e independente dos
desígnios do seu criador.6
A desconstrução do mito acabaria efectivamente por ocorrer, mas
de uma forma não prevista nem desejada por Bernard Shaw. No seu
papel de Pigmalião, o autor criou uma obra que, ao contrário da mítica
Galateia, viria a libertar-se da esfera de influência do seu criador, abrindo-se a novas experiências e a novas perspectivas, num longo e sinuoso
caminho gradualmente cimentado por imagens e palavras.
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Notas
1

2

3

4

5

6

Nas palavras do Prof. Moser: “As particularidades dialectais do cockney, que o autor
explora amplamente nesta peça, não possuem correspondência sistemática na nossa
língua, sob o aspecto fonético […] O autor preferiu, para a linguagem de Eliza Doolittle
e das restantes personagens do seu meio, recorrer a uma modalidade coloquial da
língua portuguesa, que, à semelhança do original, exprimisse distância social, mais
do que regionalismo” (Shaw, Pigmalião: 14). Sobre a sua tradução, o Prof. Moser escreveu ainda o seguinte artigo: “Falares e Ideolectos em Pygmalion, de G. B. Shaw, como
Problemas de Tradução”, Discurso Inacabado: Ensaios de Cultura Portuguesa. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. 351-359.
Com a aprovação do Prof. João Flor, cheguei à configuração temática que acabaria por
dar à minha tese, defendida em Novembro de 1987 com o título: As Fronteiras de Um
Compromisso. Um Confronto entre Duas Opções Estéticas no Drama Vitoriano: a de Oscar
Wilde e a de George Bernard Shaw.
A esse propósito, Shaw afirma: “Stage vision can be reproduced in monochrome; and
the absence of color is not only pardoned by the audience, but forgotten” (Dukore:
61).
Essa cena final mereceu o seguinte comentário do autor: “As to taking Higgins and
Eliza out of that pretty drawingroom to be shaken up in a car, it shows an appalling
want of theatre sense and a childish itch for playing with motor cars […]” (Dukore:
134).
“I cannot at my age undertake studio work: and about 20 directors seem to have
turned up there and spent their time trying to sidetrack me and Mr. Gabriel Pascal
[…]” (Dukore: 142).
Em 1983, o realizador Alan Cooke filmou uma nova versão de Pygmalion, para televisão, com Peter O’Toole no papel de Henry Higgins e Margot Kidder no papel de Eliza.
O filme foi alvo de críticas negativas, incluindo a representação de Peter O’Toole, considerada artificial e pouco convincente.
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George Orwell: anti-imperialista,
socialista e patriota (1927-1942)
J. Carlos Viana Ferreira
FLUL; CEAUL/ULICES

Uma das facetas mais fecundas do legado intelectual do Prof. Fernando
de Mello Moser consistiu na primazia atribuída aos textos ensaísticos
de índole não-literária enquanto objecto de estudo da especialidade
de Cultura Inglesa. Desde logo, a contextualização e a interdisciplinaridade assumiam-se como princípios estruturantes da investigação,
mas foi a ênfase colocada em textos ensaísticos de cariz não-literário
que desempenhou um papel decisivo na autonomização dos estudos
de cultura inglesa. Constituindo George Orwell um dos ensaístas mais
exímios do século xx, facilmente se compreenderá que aproveite
este ensejo, proporcionado pelo Tributo ao Prof. Fernando de Mello
Moser, para destacar algumas particularidades inesperadas do percurso
orwelliano.
Com efeito, situando-nos no dealbar da Segunda Guerra Mundial
e lançando um olhar retrospectivo sobre a vida de George Orwell,
apercebemo-nos de que o ensaísta que viria a desenvolver um patriotismo quase místico por Inglaterra e se tornaria ele próprio símbolo de
inglesismo nasceu em Bengala em 1903, na Índia britânica, e não em
Inglaterra, no que imitou um outro símbolo do patriotismo imperial
inglês como Rudyard Kipling, nascido em Bombaím. Em segundo lugar,
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o filho da classe média anglo-indiana que recebera uma educação de
elite na public school de Eton, vincando a elevada missão civilizadora
que a Providência cometera à superior “raça anglo-saxónica”, alistou-se na polícia imperial indiana e demitiu-se cinco anos volvidos, transformando-se num dos principais críticos do Império Britânico nos seus
artigos e no romance Burmese Days, publicado em 1934, abraçando
uma posição contestatária vagamente socialista. Por último, este anti-imperialista e socialista, combatente pela República na Guerra Civil
de Espanha e, regressado a Inglaterra em 1937, defensor do pacifismo
face à ameaça nazi, abandonou estas posições e, em 1940, assumiu
publicamente o seu patriotismo e apoio ao Império contra a Alemanha nazi e a Itália fascista, num momento de emergência nacional.
Torna-se, por isso, pertinente indagarmos os motivos destas posições
antitéticas.
Eric Arthur Blair (1903-1950), mais conhecido pelo pseudónimo
de George Orwell, nasceu numa época em que o poderio do Império
Britânico se encontrava no auge, apesar de o revés sofrido na guerra
contra os Bóeres (1899-1902) ter terminado com o período de exaltação nacionalista conhecida por jingoísmo. Antes da Primeira Guerra
Mundial o Império estendia-se por um quarto do globo terrestre e continha cerca de 400 milhões de pessoas, das quais 41 milhões no Reino
Unido e quase 300 milhões na Índia (Hyam: 48). Era o tempo do Novo
Imperialismo, do fardo do homem branco, da missão civilizadora atribuída pela Providência, da superioridade racial supostamente comprovada pelos princípios do darwinismo social, e ainda do “imperialismo
construtivo” de Joseph Chamberlain, para quem as colónias tropicais
se assemelhavam a propriedades ao abandono que urgia desenvolver.
Comparado por Orwell (CW XII: 100) a uma fábrica, o sistema
educativo inglês produzia soldados, funcionários públicos e administradores para o desempenho de tarefas variadas e complementares no
âmbito do Império, incutindo-lhes um conjunto de valores como a
autodisciplina, o altruísmo, a noção de serviço, o espírito de missão e,
em especial, o patriotismo num ambiente militarista. Segundo Orwell
(270), a maioria da classe média era preparada para a guerra desde
o berço, recebendo instrução militar e moral (ou ideológica, como
hoje diríamos) na escola primária de St. Cyprian e na public school de
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Eton, cuja frequência o autor garantiu por ter granjeado uma bolsa.
No entanto, apesar da forte doutrinação patriótica, já em 1918 tinha
alastrado entre os mais jovens uma onda de pacifismo e de contestação
das gerações mais antigas, assim explicando que, três anos mais tarde,
Orwell se tivesse autoclassificado como um pedante, um revolucionário e opositor a todas as formas de autoridade; um socialista, mas sem
noção do que o socialismo significava nem de que a classe trabalhadora fosse constituída por seres humanos (Road: 122).
Foi este jovem opositor da autoridade que, após concurso à função
pública indiana (Indian Civil Service), conseguiu alistar-se em 1922 na
Polícia Imperial, tendo sido destacado para a Birmânia, que, na época,
fazia parte da Índia e ainda não conhecera um movimento nacionalista e anticolonial tão vigoroso como o dirigido pelo Partido do
Congresso indiano. Estudos recentes (Stockwell: 466-467; Newsinger:
27-28) apontam o papel desempenhado pela Associação de Jovens
Budistas (YMBA), fundada em 1906, e a agitação desencadeada pelos
monges budistas na década de 1920, que canalizaram o descontentamento dos camponeses do delta do rio Irrawaddy para fomentar um
movimento revivalista religioso de cariz acentuadamente anticolonial,
culminando na revolta de Hsaya San em 1930, brutalmente reprimida
pelos britânicos e causando “três mil rebeldes mortos ou feridos, oito
mil detidos e cento e vinte e oito executados” (Newsinger: 35).
Num dos seus primeiros artigos publicados num periódico francês
em 1929, subordinado ao título “How a Nation Is Exploited: The
British Empire in Burma”, Orwell referia a apatia política reinante,
apesar de o Império Britânico roubar a Birmânia de forma despudorada
(CW X: 145). Devido à abundância de recursos naturais como madeira,
petróleo, estanho, tungsténio, jade, rubis e os férteis campos de arroz,
os camponeses ainda não tinham consciência da exploração a que se
encontravam sujeitos. Por enquanto. Em breve, segundo Orwell (146),
quando os birmaneses fossem expropriados das suas terras e reduzidos
a uma situação de semiescravatura ao serviço do capitalismo, aperceber-se-iam então de que os poços de petróleo, as minas e o cultivo e
comércio do arroz eram todos controlados pelos britânicos. Estes construíam estradas, canais, hospitais, escolas, e asseguravam o respeito
pela lei, mas isso não ocultava o despotismo exercido pelos ingleses
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nem a sua dupla exploração da Birmânia: por um lado, pilhavam os
recursos naturais e, por outro, arrogavam-se o direito exclusivo de
lhe fornecer os produtos manufacturados de que aquela necessitava
(146-147).
Esta análise de Orwell resultou do facto extremamente raro de o
período de cinco anos que cumpriu como agente de polícia o ter transformado num anti-imperialista, num opositor inabalável do Império
Britânico, que passou a merecer-lhe vivo repúdio. Como confessou em
The Road to Wigan Pier (126), publicado em 1937, para odiar o imperialismo tinha de se fazer parte dele e assistir ao trabalho sujo efectuado
pela polícia e por toda a engrenagem da chamada Justiça. Os rostos
pardacentos dos reclusos miseráveis acocorados nas celas exíguas e
nauseabundas; a insensibilidade, o vazio e uma atmosfera surreal que
envolviam os enforcamentos (CW X: 207) – tudo isto contribuiu para
alimentar uma amargura intensa e uma repugnância indescritível por
toda essa mistificação do fardo do Homem Branco e pela “Pox Britannica”, como ironizou Flory, o protagonista do romance Burmese
Days (40). O Império Britânico consistia num despotismo, porventura
benevolente, mas não passava de um expediente para atribuir monopólios aos ingleses e explorar os indígenas (38).
O amadurecimento político de Orwell verificou-se, assim, com
a tomada de consciência gradual da natureza opressiva do imperialismo britânico, pois, segundo o próprio, era impossível fazer parte
do sistema e não reconhecer que se tratava de uma tirania injustificável (Road: 126), suscitando um forte sentimento de culpa na maioria
dos anglo-indianos. Esta consciência pesada, que se não podia exprimir por receio de represálias, derivava de um conflito moral insanável entre, por um lado, o repúdio do Império Britânico e, por outro,
o cumprimento das obrigações profissionais (CW X: 501-502): “All I
knew was that I was stuck between my hatred of the empire I served
and my rage against the evil-spirited little beasts who tried to make my
job impossible.”
Uma parte da sua mente rejeitava o despotismo imperial britânico, ao passo que a outra se regozijava com o prazer imaginário que
sentiria ao enfiar uma baioneta nas tripas dos monges budistas (502).
Orwell sentia a mesma sensação de ambivalência ou esquizofrenia
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política, assim designada por um outro funcionário imperial, Leonard
Woolf, que se demitira em Abril de 1912 do Ceylon Civil Service e se
tornaria um anti-imperialista, como tive já a oportunidade de mostrar
num outro estudo (Ferreira: 531-532). O sentimento de culpa intensificou-se de tal forma que, num período de licença em Inglaterra, Orwell
apresentou a demissão em 1927 como forma de ultrapassar o dilema
que o mortificava e resolveu ir viver no seio da classe trabalhadora,
partilhando a miséria de vagabundos, pedintes, prostitutas e criminosos (Road: 130-131). E, muito embora se não interessasse pelo socialismo ou por qualquer outra teoria económica, Orwell apercebeu-se de
que não era necessário viajar até à Birmânia para descobrir a tirania e a
exploração do homem pelo homem, pois a classe trabalhadora inglesa
vivia em condições tão miseráveis como os orientais (106, 130): “The
road from Mandalay to Wigan is a long one […].”
A demissão em 1927 assinala o início da longa caminhada de
Orwell para a ideia de socialismo, primeiro através da convivência com
os miseráveis de Londres e Paris, relatada em Down and Out in Paris and
London (1933), e depois com comunidades mineiras do norte de Inglaterra, que originou The Road to Wigan Pier, vindo a lume em Março de
1937, já Orwell se encontrava a combater na Guerra Civil de Espanha.
Numa época em que a palavra “desemprego” andava na boca de toda a
gente e o fascismo se lançava ao assalto das democracias, o socialismo
a um nível mundial representava para Orwell uma solução fruto do
mais elementar bom senso, que deveria estar a consolidar-se por consenso generalizado (Road: 149-150). Porém, apesar de dispor de tanto
a seu favor, pois “cada estômago vazio era um argumento favorável”,
a ideia de socialismo exercia ainda menos influência do que dez anos
antes, pelo que interessava apurar as causas da sua perda de atracção.
Assim, em primeiro lugar, o socialismo era uma teoria confinada
à classe média, pelo que o socialista típico não pertencia à classe trabalhadora, mas às profissões de colarinho branco, além de incluir
excêntricos de variado jaez: “[…] every fruit-juice drinker, nudist,
sandal-wearer, sex-maniac, Quaker, ‘Nature Cure’ quack, pacifist and
feminist in England” (152). Além disso, apesar de muitos dos socialistas da classe média ansiarem por uma sociedade sem classes, agarravam-se como lapas aos seus sinais de prestígio social e utilizavam uma
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linguagem técnica (“ideologia”, “consciência de classe”, “solidariedade
proletária”, por exemplo) bastante afastada da linguagem comum preferida pela classe trabalhadora. Para esta, socialismo significava justiça
e respeitabilidade (“justice and common decency”) (154).
Segundo Orwell, na difícil situação política em que a Europa se
encontrava em 1937 e para obstar ao perigo de domínio fascista, urgia
criar um partido socialista eficaz, com genuínas intenções revolucionárias e numericamente significativo, que lutasse por concretizar os
objectivos essenciais do socialismo, isto é, a justiça e a liberdade (202).
Por isso, em Junho de 1938 inscreveu-se no Partido Trabalhista Independente, situado à esquerda do Partido Trabalhista, por ser provável
que defendesse uma posição correcta, quer contra a guerra imperialista que se avizinhava, quer contra o fascismo quando este surgisse na
versão inglesa (CW XI: 168). O fascismo e o nazismo assentavam na
desigualdade, na pretensa superioridade da raça ariana, ao passo que
o socialismo visava um estado mundial composto por seres humanos
livres e iguais, como se lê em The Lion and the Unicorn, vindo a lume
em 1941 (76).
Nesta obra, com o subtítulo Socialism and the English Genius, Orwell
aproveitou o ensejo para melhor caracterizar a sua concepção de socialismo e apresentar um plano de acção. Definir socialismo como “propriedade colectiva dos meios de produção” era insuficiente, devendo
acrescentar-se igualdade aproximada de rendimentos, democracia
política e abolição de todos os privilégios hereditários, em particular
no concernente à educação, o que não deixa de ser muito significativo
da parte de um antigo aluno da escola elitista de Eton. Essas adendas
funcionariam como salvaguardas contra o reaparecimento do sistema
de classes, pois “propriedade colectiva” pouco significava se a massa
do povo não tivesse um nível de vida aproximado e não dispusesse de
uma forma de controlo do governo, pelo que também se excluía a ditadura de uma única classe (74-75). Como a guerra constituía o maior
dos agentes de mudança, guerra e revolução andavam de mãos dadas,
pois a vitória sobre Hitler implicava o estabelecimento do socialismo
e vice-versa, e a situação de guerra em que a Inglaterra se encontrava
propiciava uma transformação revolucionária (84):
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It is only by revolution that the native genius of the English people can be
set free. Revolution does not mean red flags and street fighting; it means
a fundamental shift of power.

Orwell, o socialista revolucionário influenciado pela sua experiência na Catalunha, previa que o derramamento de sangue dependeria
das circunstâncias locais e da resistência das classes privilegiadas, no
âmbito de uma luta política amarga, com sabotagens e focos de violência, pelo que se impunha uma revolta aberta e consciente do povo
em geral contra a ineficiência, os privilégios de classe e o governo dos
mais velhos (84-5). No sentido de contribuir para a revolução que se
encontrava a caminho, Orwell propôs um programa de seis pontos,
em que os três primeiros continham as seguintes medidas de política
interna: 1.º – nacionalização das terras, minas, caminhos-de-ferro,
bancos e indústrias principais; 2.º – limitação de rendimentos, em que
o mais elevado não pudesse exceder o mais baixo numa razão superior a 10 para 1; 3.º – reforma do sistema educativo numa perspectiva
democrática.
Orwell estava consciente das inúmeras dificuldades e entraves
envolvidos nesse programa que hostilizava banqueiros, proprietários
fundiários, grandes industriais e homens de negócios, e que não deixaria de afectar a classe média, mas como um movimento socialista
inteligente recorreria ao patriotismo dessas pessoas, em vez de o insultar, acreditou que o patriotismo se revelaria mais forte do que o ódio
de classe (103). Durante a década de 1930, os intelectuais de esquerda
cometeram o erro estratégico de escarnecerem do sentimento patriótico do povo inglês e favorecerem o internacionalismo marxizante,
assim aprofundando o fosso que os separava da classe trabalhadora.
Para Orwell, o patriotismo nada tinha que ver com o conservadorismo, consistindo mesmo no seu oposto (115): “[…] it is a devotion
to something that is always changing and yet is felt to be mystically
the same”. Apesar de assumir formas diferentes para as várias classes,
o patriotismo constituía um fio condutor (“connecting thread”) entre
quase todas elas (49).
Convém acrescentar que, até 1 de Outubro de 1940, Orwell não
se revelara particularmente sensível à questão patriótica e, embora não
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comungasse do desdém dos intelectuais de esquerda, também ele atribuía maior significado à necessidade de se evitar uma guerra imperialista e de travar o avanço do fascismo. Todavia, como confessou no
artigo “My Country Right or Left”, teve um sonho na noite anterior ao
anúncio do Pacto germano-soviético que o tornou consciente de ser
um verdadeiro patriota disposto a lutar pelo seu país (CW XII: 271),
estado de alma compreensível pelo longo treino de patriotismo a que
fora submetido desde a idade escolar.
Mas, além deste aspecto pessoal, saliente-se que a reivindicação
do fenómeno patriótico para a esquerda tem sustentação histórica
nas estreitas relações estabelecidas com vários movimentos radicais
oposicionistas que, pelo menos desde o século xviii, se autoproclamaram como os verdadeiros defensores dos elevados interesses da Pátria
inglesa contra as várias formas de corrupção praticadas pelos governos.
Foi o caso do movimento de várias décadas pela reforma do sistema
eleitoral e eliminação das circunscrições eleitorais “fantasma” ou
“rotten boroughs”, desde a agitação provocada por Wilkes na década
de 1770, passando pelas associações de trabalhadores acusadas de jacobinismo no período da guerra contra a França napoleónica, e culminando no Cartismo.
Muito haverá ainda a aprofundar, mas, antes de concluir, importa
sublinhar que o patriotismo constituía para Orwell um meio poderoso para o êxito de um governo socialista revolucionário, pois, na
qualidade de aglutinador dos interesses das classes média e trabalhadora, em particular, superava a rivalidade classista e promovia a
coesão nacional necessária para alcançar a vitória sobre o fascismo
e o nazismo internacionais, após a qual um governo socialista procederia ao desmantelamento progressivo do Império Britânico em estreita
colaboração com os povos colonizados. O internacionalismo proletário revelara-se uma ilusão acarinhada pela intelectualidade, mas sem
raízes na esmagadora maioria da população trabalhadora. Em nítido
contraste com o patriotismo imperial da época eduardiana, simbolizado por Kipling, este patriotismo de Orwell não era chauvinista nem
se alimentava da expansão colonial, promovendo antes a resistência às
modernas formas de tirania e a paz entre os povos.
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Santos seculares
Shakespeare no tricentenário de Camões (1880)
Rui Carvalho Homem
FLUP; CETAPS

As comemorações camonianas de 1880 ocorreram num momento
particularmente complexo da história política portuguesa. Os seus
contornos gerais e alguns dos seus conteúdos concretos reflectiram as
pressões decorrentes de uma crise nacional e internacional que integrou rupturas financeiras e rivalidades coloniais – e que, como é abundantemente conhecido, ficou pontuada por episódios humilhantes
no quadro das relações de Portugal com outros países, em particular
com o Reino Unido, nominalmente o mais antigo aliado do estado
português.
Alguns dos desenvolvimentos centrais a esta crise ocorreram no
reinado de D. Luís I, que famosa e influentemente combinou a con
dição de monarca constitucional com a de mecenas e homem de letras.
É sabido como os labores literários do rei incluíram traduções de quatro
peças de Shakespeare (publicadas entre 1877 e 1885), como também
que o seu interesse activo por Shakespeare foi nalguns casos representado como integrando uma anglofilia pela qual os seus adversários o
foram atacando (Medeiros, passim; Homem, “Of Negroes”, passim).
Um ponto de partida útil e esclarecedor para um esforço de compreensão do lugar que Shakespeare vem a encontrar na figuração de
Obra protegida por copyright | © dos autores

134

RUI CARVALHO HOMEM

tensões anglo-portuguesas neste período, e da medida em que o tricentenário de Camões reforçou as condições para que tais tensões se epitomizassem em figuras de poetas nacionais, pode ser encontrado numa
ilustração satírica de Manuel Gustavo Bordallo Pinheiro publicada em
1889 (o ano, por coincidência, da morte de D. Luís). A imagem mostra
os bardos de ambos os países, Camões e Shakespeare, dialogando por
sobre a figura de John Bull, que jaz, bêbado, no solo; e vem acompanhada da legenda:
Shakespeare – Meu caro Luiz, não faças caso d’esse borracho, que é a
minha vergonha.
Camões – Obrigado pelas tuas satisfações, meu William, mas não era
preciso. Eu bem sei que esse John Bull não é senão o teu John Falstaff, esse
centauro de porco, segundo o nosso jovem confrade Victor Hugo.
Shakespeare – Isso mesmo! (Medina, vol. i: 148)

Esta troca de palavras emerge de um contexto em que os sentimentos antibritânicos se tinham revelado crescentes, sob o impulso
(entre outros factores) de pretensões coloniais incompatíveis; um
contexto decisivamente formatado pela redefinição, no Congresso de
Berlim (1884-5), da legitimidade das possessões coloniais com base
na “efectiva ocupação” de territórios, que não apenas do direito de
descoberta ou conquista. Os esforços portugueses para reclamar legitimidade sobre territórios do hinterland africano situados entre Angola e
Moçambique colidiam com planos como os que famosamente ficaram
ligados a Cecil Rhodes, com a sua ambição de criar condições para
um domínio britânico em África “do Cabo ao Cairo” – planos que
se reflectiriam no Ultimato britânico de Janeiro de 1890 (Homem,
“O Avanço”: 142-4; Lucas: 310-11). A década anterior tinha testemunhado o desenvolvimento deste ambiente político de acrimónia internacional, e de um sentimento português de humilhação reforçado
pela consciência de que o culpado não era outro senão o aliado britânico, parceiro na mais antiga aliança política na Europa. Este contexto
tinha gerado um conjunto de denúncias na imprensa – em registos
que iam da seriedade ultrajada à sátira (textual ou iconográfica), do
ensaístico ao panfletário. E tais denúncias socorriam-se de representações em que distintas feições culturais dos dois países funcionavam
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como sinédoques das percepções geradas pelo ressentimento e indignação políticos.
Do lado da produção iconográfica, Raphael Bordallo Pinheiro
ofereceria exemplos salientes de como a questão anglo-portuguesa se
tornara sensível, como quando representou a Rainha Vitória montada
num jumento que substituía a estátua equestre de D. José no Terreiro
do Paço; enquanto uma das suas muitas imagens do Zé Povinho (como
estereótipo do homem comum português) o mostrava a quatro, carregando as múltiplas selas dos fardos que lhe eram impostos, colocado
humildemente diante de D. Luís e de John Bull, conjuntamente entronizados sobre o estrado do poder (Medina, vol. ii: 81, 84-5). Do lado da
produção textual, o sempre polémico Fialho de Almeida (hoje porventura recordado mais pelos seus escritos ocasionais, precisamente, do
que pela sua ficção narrativa) denunciava as traduções shakespearianas
do rei (a meu ver injustamente) como exemplos de inépcia – “V. M. traduziu tão mal Shakespeare” – e propunha-as para epítome do declínio
da monarquia constitucional portuguesa (Almeida: 109).
O remoque de Fialho, confirmando a saliência dada a figuras do
cânone literário na representação das tensões em causa, permite-me
regressar à primeira das ilustrações satíricas referidas acima justamente
por ser exemplo claríssimo de como questões de dignidade nacional,
emocionalmente consideradas, encontram vias privilegiadas para a
sua significação num panteão imaginado de bardos nacionais. Em tais
representações, a excepcionalidade dessas figuras incluirá uma suposta
capacidade de manterem uma visão mais elevada das questões políticas, e igualmente de manifestarem um exemplar respeito mútuo.
A dimensão internacional desse imaginado entendimento adquire
ênfase adicional, na vinheta em causa, pelo facto de envolver não
apenas os bardos português e inglês, mas também um tertium que de
algum modo valida a sageza cumulativa dos que dialogam – o seu confrade francês, Victor Hugo, a quem a legenda atribui uma boutade que
se tornara aparentemente comum na execração da Inglaterra através
de John Bull (seu estereótipo nacional).1

Obra protegida por copyright | © dos autores

135

136

RUI CARVALHO HOMEM

Com efeito, a primeira página de Palmadas na Pança de John Bull,
de Fernando Leal, uma extensa pasquinada antibritânica publicada no
Porto em 1884, declarava, logo abaixo de uma epígrafe constituída por
uma versão satírica da Marselhesa: “John Bull é o avatar moderno e
traficante de John Falstaff – o centauro do porco – na phrase de Victor
Hugo” (Leal: 15). E, do mesmo modo que na ilustração de Bordallo
(filho) Shakespeare exprimiria a sua vergonha perante o comportamento de John Bull, as Palmadas de Fernando Leal combinavam a sua
reiterada denúncia da Inglaterra e dos ingleses com a exculpação do
bardo inglês:
o tribunal da posteridade, perante o qual a Inglaterra será accusada pela
Historia em nome de todos os povos, só poderá acceitar, para os innumeraveis e monstruosos crimes d’essa odiosa nação, esta única attenuante:
Shakespeare! (Leal: 71-2)

Considerações como estas reflectiam o crescendo de acrimónia
política na década que antecedeu o Ultimato, mas as tensões no relacionamento anglo-português, e a exacerbação emocional que as acompanhou, carreavam já um lastro considerável de referências literárias
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desde o momento em que grupos oposicionistas se empenharam nos
preparativos para a comemoração, em 1880, do tricentenário da morte
de Camões. Planeada e entendida como uma grande ocasião para
sentimentos nacionais (Homem, “O Avanço”: 138-40; Lucas: 308 ff.;
Tengarrinha: 186-7), a iniciativa ficou marcada por um ímpeto republicano (a três décadas de distância do colapso da monarquia). As
intervenções que a precederam (justificando-a) e pontuaram eram
dominantemente de inspiração positivista, como aliás se reconhecia
e proclamava em discursos e declarações vários por Teófilo Braga, cujo
estatuto como académico, homem de letras e figura pública lhe granjeou considerável autoridade cívica bem antes do período da sua vida
em que viria a presidir ao primeiro governo após o 5 de Outubro de
1910 e (após 1915) a ocupar fugazmente a presidência da República.
Nas suas palavras,
Á introdução da Philosofia positiva em Portugal se deve a ideia da celebração do Centenário de Camões em 1880 (Braga, “O Centenario… no
Brazil”: 513);
Cada povo escolhe o genio que é a synthese do seu caracter nacional.
(Braga, “O Centenario… em 1880”: 2)

Publicadas na revista O Positivismo, estas declarações reflectiam
a forte crença dos proponentes do positivismo nas virtudes sociais
e cívicas de desígnios comemorativos. Celebrar grandes figuras do
passado, com frequência nos seus centenários, tornou-se um meio
proeminente de livres-pensadores inscreverem no calendário efemérides que poderiam substituir os santos do cristianismo numa imaginação popular que se quereria progressivamente inflectida (Vilela:
404-7).
As representações envolvendo poetas nacionais constituem realizações características deste desígnio, e o cartoon de 1889, de Manuel
Gustavo Bordallo Pinheiro, sugere que Camões emerge monumentalizado das comemorações de alguns anos antes – a sua figura é estranhamente escultórica, quando comparada com a aparência mais “viva” e
humana que o artista cria para Shakespeare. As comparações salientando contrastes ou homologias entre escritores, por vezes tratados
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como figuras representativas de perfis nacionais, são explícitas e frequentes nos artigos e transcrições de intervenções públicas dados à
estampa em 1880. Em discurso proferido na Academia Real das Ciências, em Lisboa, Latino Coelho (outra figura grada do período) ofereceu uma das conceptualizações mais nítidas do panteão de bardos
nacionais. Após reclamar para Camões a feição única de combinar as
qualidades de génio da nação e génio de própria poesia, argumentava:
O Dante é immortal, mas o seu poema é inspirado pelo mysticismo e
a vingança. Immortal é o Tasso, mas a sua epopéa é a novella cavalleirosa, que se enreda e desenlaça em redor dos sacros muros de Jerusalém.
Immortal é Shakspeare, mas a sua musa, que penetra e descobre as mais
occultas fibras do humano coração, é mais cosmopolita do que fadada a
conglobar a gloria dos bretões. Immortal é Cervantes, mas a figura entre
sublime e cómica do seu heróe é mais do que o symbolo da Hespanha,
é a personificação da humanidade, como abstrusa e paradoxal composição de loucura e heroicidade. Immortal é o Camões, mas é immortal para
os seus, immortal para os extranhos. Para os seus, porque em versos admiraveis divulgou as empresas, em que foram protagonistas. Immortal para
os extranhos, porque os feitos, que reconta, são o berço onde incubou
fecunda a novissima civilisação. (Coelho cit Magalhães: 118-19)

Nesta apologia feita de comparações, atribui-se a Shakespeare uma
força que, de uma posição argumentativa que valoriza a representatividade dos poetas nacionais, pode ser vista como uma desvantagem:
as subtilezas com que “penetra e descobre as mais occultas fibras do
humano coração” – na realidade, um lugar-comum para a suposta universalidade do humano em Shakespeare que Latino Coelho poderá ter
recolhido de autores do Romantismo alemão e inglês (Bate, passim) –
combinam-se (assim o autor parece sugerir) com uma aparente falta de
vocação para realizar a tarefa claramente mais épica de “conglobar a
gloria dos bretões”.
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Considerações comemorativas desta ordem ocorreram de ambos
os lados do Atlântico, tendo marcado o tricentenário de Camões
também no Brasil – que se tornara memoravelmente um exemplo da
influência do positivismo de Auguste Comte, a fonte do lema inscrito
na bandeira nacional: “Ordem e Progresso”.2 As comemorações não
se restringiram às cidades de maior dimensão, e o seu rasto impresso
quase sempre recorre aos topoi comparativos acima registados – invariavelmente incluindo Shakespeare. No caso de Porto Alegre, capital
do Rio Grande do Sul, os contributos celebrativos constituíram um
corpo de declarações e discursos públicos suficientemente grande para
compor um volume de mais de duzentas páginas – incluindo alguns
panegíricos em alemão que reflectiam a presença de uma forte comunidade germânica no sul do Brasil.
Observações salientes nestes pronunciamentos, também pela sua
reiteração, incluíam o elogio da comemoração de centenários como
“grandiosas manifestações de apreço ao mérito real: cada geração, ao
passar, paga-lhe o seu tributo da maneira mais condigna de suas adiantadas luzes” (O Centenario: VI). E o reconhecimento de modelos a seguir
nas práticas comemorativas britânicas era explícito no seguinte passo:
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A Inglaterra […] em 1864, no tri-centenario de Shakespeare, esqueceu por
um momento suas altas transacções commerciaes e prestou devida homenagem á memoria illustre do auctor do Macbeth e Othello.
A nacionalidade italiana não permaneceu indiferente a tão estrepitosas
festas e em 1865 congregou seus litteratos e pagou tambem reverente
tributo ao genio, commemorando com enthusiasmo nacional o sexto
centenario do divino Dante. (O Centenario: VII)

O comentário mordaz sobre o tributo a Shakespeare como breve
hiato no comercialismo britânico, seguramente um eco da mui citada
observação de Napoleão sobre a “nação de lojistas” (ela própria já um
eco de um passo de Adam Smith – Smith: 110), sugere que as simpatias ideológicas dos promotores da comemoração de Porto Alegre
estavam em linha com o ethos libertário dos seus correligionários de
Lisboa (maioritariamente republicanos e maçons); e isto confirma-se com o terceiro e último precedente invocado no passo em causa,
“Voltaire, cujas idéas ousadamente francas operaram a revolução que
transmudou a face politica da Europa”, e a quem “a França, justamente
ciosa de suas glorias, não quiz deixar passar desapercebido o primeiro
centenário da morte”, pelo que “diante do Pantheon que guarda tão
preciosos restos, depositou sobre o tumulo do grande homem os mais
expressivos testemunhos da admiração universal” (O Centenario: VII).
Não é surpreendente que as mais proeminentes comemorações
do tricentenário de Camões em território brasileiro tenham ocorrido
num teatro do Rio de Janeiro, promovidas pelo Gabinete Português de
Leitura (hoje a maior biblioteca de livros portugueses fora de Portugal;
ao tempo, em fase de construção como instituição que ambicionava
representar a cultura portuguesa ao mais alto nível) na presença do
imperador e da imperatriz do Brasil. Condições tão excelsas não impediram, contudo, que a iniciativa se revelasse controversa – quando
alguns dos portugueses do Rio objectaram ao facto de o Gabinete
convidar um estudioso e político brasileiro (que não um português)
para fazer a conferência de fundo (Silva: 14-18; Magalhães: 10-11 e
passim). O orador em causa, Joaquim Nabuco, partilhava com aqueles
que em Lisboa promoviam as comemorações camonianas uma paixão
dupla pelas letras e pela política: na área das letras, tinha deixado a sua
marca ao publicar, em 1872, quando tinha apenas vinte e três anos,
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o seu livro Camões e os Lusíadas, para assinalar o terceiro centenário
do poema; na da política, tinha entretanto construído a reputação de
praticante de uma oratória parlamentar apaixonada e posta ao serviço
de causas ousadas e emotivas.
Logo numa fase inicial da sua palestra camoniana de 1880, Nabuco
faz a apologia dos “centenários” e, mais amplamente, de uma cultura
comemorativa que dê realce às melhores componentes do espírito
humano e constitua uma base para virtudes cívicas – e para os respectivos reconhecimento e promoção:
A parte individual da nossa existencia, si é a que mais nos interessa e
commove, não é por certo a melhor. Alem desta, há outra que pertence á
patria, á sciencia, á arte; e que, si quasi sempre é uma dedicação obscura,
tambem pode ser uma creação immortal. A gloria não é senão o dominio
que o espirito humano adquire dessa parte que se lhe incorpora, e os
Centenarios são as grandes renovações periodicas dessa posse perpetua.
(Nabuco: 8)

Na base destes preceitos reconhecivelmente positivistas, o orador
debruça-se com algum pormenor sobre a tripla monumentalização com
que se assinala o tricentenário no Rio – a colocação da primeira pedra
da Biblioteca Portuguesa, uma edição comemorativa d’Os Lusíadas,
a iniciativa em que ele próprio participa na presença dos monarcas –
e exalta o patriotismo como uma religião laica (talvez ecoando a “religião da humanidade” de Comte): “O que é a patria assim, senhores?
Não será uma religião, um mysticismo ardente?” (Nabuco: 17). Adicionalmente, articula a panorâmica vibrante que oferece de grandes
protagonismos nas letras e em causas nacionais com uma demanda
religiosa – e, para tal, cita Shakespeare:
Tenho atravessado nesta noite convosco o dominio inteiro da arte.
“O verdadeiro peregrino, diz um personagem de Shakespeare, não se
cansa, ao medir reinos com os seos debeis passos”. Pois bem, eu acabo de
medir o reino da Poesia com a devoção de um peregrino, e agradeço-vos a
attenção com que me ouvistes. (Nabuco: 28)

A citação – um passo de uma fala de Julia em The Two Gentlemen
of Verona (2.7.9-10) – revela um conhecimento da obra de Shakespeare
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que é mais do que incidental, uma vez que convoca uma peça que não
seria das mais familiares para leitores não-anglófonos e não-especializados, nem o passo em causa se encontra entre aqueles que (a partir
de hábitos citacionais) um público bem-informado mais prontamente
reconheceria.
O ponto climáctico no emprego por Nabuco de Shakespeare como
referência argumentativa e retórica eficaz na sua apologia de Camões
ocorre, contudo, um pouco mais adiante na palestra, quando o orador
propõe (também ele) um nexo comparativo no qual os grandes poetas
surgem como corporizações de qualidades “essenciais” e admiráveis
que suposta e prospectivamente definirão o “homem moderno”:
Á estatua ideal do homem moderno, Shakespeare deo a vida, Milton a
grandeza, Schiller a liberdade, Goethe a Arte, Shelley o Ideal, Byron a
revolta, e tu [Camões] lhe déste a patria. (Nabuco: 29)

Nesta lista, que (curiosamente) compara Camões só com poetas
ingleses e alemães, o contributo de Shakespeare para a antevista monumentalização do “homem moderno” justifica a sua prioridade – uma
vez que se lhe dá a saliência de conceder a “vida”, ou as qualidades
vívidas de uma estátua que, através dele, se torna o proverbial monumento vivo.
O breve esboço que ocupa as presentes páginas parece propor à
evidência o conjunto de laços que vinculam as práticas comemorativas
em espaço público e a necessidade que uma comunidade experimenta
de autoconfirmação, de validação de uma identidade partilhada, que
alguns dos principais proponentes de noções de memória colectiva de há
muito sublinham, desde o influente argumento de Maurice Halbwachs
– “[…] social thought is essentially a memory and […] its entire content
consists only of collective recollections or remembrances” (Halbwachs:
189) – ao debate por Paul Connerton sobre as formas de transmissão
e manutenção de imagens do passado: “[…] images of the past and
recollected knowledge of the past […] [are decisively] conveyed and
sustained by (more or less ritual) performances” (Connerton: 3-4). Há,
contudo, algumas particularidades no modo como as comemorações
camonianas de 1880 convocam outros grandes autores, entre os quais
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Shakespeare obtém posição central, para uma galeria capacitadora da
excepcionalidade humana.
Uma dessas particularidades respeita ao facto de o desígnio comemorativo ser posto ao serviço de uma aspiração de mudança, que não
de reasserção ou mera confirmação: em Portugal, pela maré enchente
do republicanismo nos anos de declínio de uma monarquia fruste;
no Brasil, pelo orgulhoso vigor transformativo próprio de uma nação
ainda jovem que se tinha redefinido – de colónia para (literal e conscientemente) um império novo-mundista. No caso do Brasil, contudo,
vale a pena assinalar que o (intrigantemente chamado) Nabuco3,
jovem e fogoso tribuno de uma antiga colónia que é chamado a proferir o mais importante discurso comemorativo do poeta nacional da
antiga potência colonial, não terá (aparentemente) sentido como problemático celebrar a criação por Camões de uma percepção de “pátria”
que assistira directamente a apologia épica da expansão e do desígnio
imperial – uma percepção que, tudo no seu discurso o indica, Nabuco
assume como também sua.
E isto traz-nos à outra particularidade das iniciativas de 1880 –
a que releva da natureza da comunidade que procura validação sob
a tutela de grandes escritores. Os valores positivistas em que os promotores das comemorações expressamente procuraram um aval eram
compatíveis com uma relação equilibrada entre um sentido de universalidade humana e a especificidade dos desígnios nacionais. Estes
últimos obtinham saliência em Lisboa como no Brasil, aparentemente
sobrelevando os desafios que a questão da comunalidade da língua
portuguesa – a sua capacidade de superar as diferenças de perspectiva e
vontade que se afigurariam inevitáveis entre colonizadores e (antigos)
colonizados – poderia de outro modo colocar, como será evidente para
leitores familiarizados com o entendimento de tais dinâmicas de poder
que tem prevalecido em leituras pós-coloniais. A cena não estava ainda
pronta para a interrogação mais agonística e céptica dessas dinâmicas, como também do lugar nelas ocupado por autores centralmente
canónicos – com Shakespeare como seu porta-estandarte – que viria
a prevalecer no confronto com o passado cultural a partir do último
quartel do século xx.
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Notas
1
2
3

A expressão provinha do longo ensaio sobre Shakespeare que Victor Hugo publicara
em 1864: “Falstaff est le centaure du porc” (Hugo: 263).
Entre outras fontes, ver Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/
entries/comte/.
Nabuco, nome de família pouco comum, obviamente pré-existe à ópera de Verdi (de
1842), que tornou o nome mais conhecido de públicos oitocentistas.
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King Lear
Entre a mundividência maneirista e o sentido da utopia
Maria Helena Serôdio
FLUL; CET

À memória do Professor Fernando de Mello Moser,
meu Dilecto Mestre

A propósito de Hamlet, e escrevendo para o volume da sua tradução
para português por Ricardo Alberty (na Editorial Verbo), o Professor
Fernando de Mello Moser reporta a escrita desta tragédia – na sua
relação com outras tragédias do autor – ao período logo a seguir a Julius
Caesar (1599) e antes de Othello (1604). Recusa-se, todavia, a designar
esta fase como sendo “sombria”, como por vezes é referida.
De facto, se é verdade que foi neste período que Shakespeare
compôs algumas das peças consideradas “problemáticas”, como Troilus
and Cressida, All’s Well That Ends Well e Measure for Measure, a verdade é
que, como justamente recorda o Professor, foi também por essa altura
que Shakespeare escreveu as suas “comédias mais perfeitas”, como é o
caso de As You Like It e Twelfth Night.
Propõe, então, uma leitura mais “fecunda” – ou produtiva – para
entender a alteração do modo de escrita que se verificou nesta fase
da sua carreira, referindo-se à que Wylie Sypher sugere em Four Stages
of Renaissance Style (1955): reconduz a caracterização da escrita de
Shakespeare – a partir de 1590 – a “uma viragem na mundividência da
sociedade […], coincidindo com os últimos anos do reinado de Isabel I,
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a ascensão de Jaime I e a evolução intelectual e estética, na transição do
século xvi para o século xvii. Responderia, assim, às questões referidas
ao Renascimento isabelino propriamente dito, e também ao período
maneirista e barroco que se lhe seguiu” (Moser: 228).
De facto, quando Shakespeare escreveu estas peças, foram várias
as razões que se conjugaram para pôr em causa o ethos renascentista,
o que levava Hamlet a dizer que a terra era – ou se tornara – “um
promontório estéril” e que o tempo se apresentava como “desconjuntado” (“the time is out of joint”: I.5.188). Pelo seu lado, John Donne
enunciaria, no seu poema mais conhecido – An Anatomy of the World
(1611) –, que o mundo se desarticulara e toda a sua coerência desaparecera (“Tis all in pieces, all coherence gone”).
Idêntica interpretação – de um corte epistemológico neste período –
apresenta Jorge de Sena na sua apreciação da literatura inglesa do
início de xvii como referida a uma estética maneirista:
Em termos europeus, os isabelinos não são já renascentistas, e ainda não
são barrocos. Começando por ser renascentistas atardados, a quem o
anglicanismo e o nacionalismo político dão um colorido de tradicionalismo medievalizante, acabarão, no período jacobita, os maneiristas que
toda a Europa então era. (80)

I
Nesse contexto histórico e cultural preciso, King Lear é, como escreve
Sypher, uma peça de um “excesso monstruoso” (“a play of monstrous
excess”) e o mundo de Lear é marcado por um “turbilhão de intensas
discórdias” (“A tumult of mighty discords”) (Sypher: 155).
Identifica, então, nestes traços, a estética maneirista, que recusa
a “proporção, a harmonia e a unidade” (102), revelando uma fase de
desintegração que virá a ser posteriormente superada pela reintegração
formal consubstanciada no barroco (106).
O maneirismo, a que se pode reportar esta tragédia, vem referido
por Sypher nos seus traços mais característicos: “Mannerist art is troubled and obscure, if not illogical. It treats its themes from unexpected
points of view and eccentric angles, sometimes hidden” (106).
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A este propósito, o Professor Fernando de Mello Moser sublinhava,
no seu texto introdutório à tradução da peça, “a ausência de uma ténue
justiça poética”, bem como a evocação de um ambiente pré-cristão, em
que decorre a acção, pelo que “nem sequer é possível recorrer à ideia
consoladora de uma retribuição no Além” (Moser: 238). E especifica os
temas mais importantes de que trata a peça:
[…] da inocência e da culpa, da reabilitação moral e da degradação completa, afirmando a validade do amor, da fidelidade e do perdão como
valores excelsos em si mesmos, independentemente de qualquer recompensa. (238-239)

O que não pode deixar de se estranhar neste caso é o claro afastamento de Shakespeare relativamente às fontes usadas, insistindo
antes numa visão declaradamente disfórica, a que acrescenta um final
marcado por uma trágica calamidade.
Por isso, uma das questões que a propósito desta peça se levantam tem a ver com uma ruptura – ou reorientação da sua escrita –, na
medida em que, se em tantos outros casos Shakespeare segue de forma
muito próxima as fontes – que escolheu para escrever as suas peças
(aceitando-as tal qual ou reformulando um ou outro aspecto menor) –,
no caso de Rei Lear veio a alterar muito substancialmente as fontes de
que se serviu.
De facto, nos três casos mais evidentes que podemos citar como
possíveis fontes de Shakespeare – Chronicles, de Holinshed (1577-1587),
Faerie Queene, II, x, de Spenser (1590), e Mirror for Magistrates, de John
Higgins (1555) –, o rei Lear, depois de vários desaires, foi reempossado
no trono pela intervenção militar de Cordelia e do marido. Morrerá de
velhice e sucede-lhe no trono essa sua filha dilecta1.
Também na peça anónima contemporânea de Shakespeare, de
1594 (mas publicada em 1605), The True Chronicle of King Leir and His
Three Daughters, Gonerill, Ragan and Cordella – que o Professor Fernando
de Mello Moser refere como “uma peça que Shakespeare aproveitou”
(237) –, Lear também recupera o trono e nada de mal acontece a ele
ou a Cordelia.
Em resumo: quer nas fontes a que teve acesso, quer na tal peça sua
contemporânea (que Shakespeare terá, muito provavelmente, visto,
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como defendem muitos estudiosos), o final, do ponto de vista do velho
rei, é “feliz”, pelo que, na reflexão a fazer sobre a peça de Shakespeare,
interessa-nos perceber como organizar as personagens – nos traços que
as caracterizam e nas acções que empreendem – e avaliar as contradições e oposições que por aí se consubstanciam, “justificando”, eventualmente, essa alteração da história a que Shakespeare procede na sua
escrita.
Nesse sentido, parece evidente que Shakespeare quis apresentar uma nova e, seguramente, importante reflexão sobre o poder,
a propriedade e a herança. De facto, a caracterização das personagens
é eminentemente social, e o desenlace, uma “verificação” – ou problematização – de um eventual “estudo de caso” no que diz respeito às
consequências políticas daquela específica actuação sediciosa.

II
Se quisermos verificar convergências e divergências entre a peça e o
tempo em que foi escrita, poderíamos, de facto, sinalizar quer o que
nela parece reportar-se a questões candentes do tempo em que foi
escrita – como realidades sociais, políticas, culturais e ideológicas –,
quer o que ela parece enunciar em termos de situações e questões relativamente intemporais.
No primeiro caso, destacaríamos: 1) a dramatização dos perigos
que podem advir da divisão do poder, pelo facto de o rei abdicar,
vendo aí uma reformulação do descalabro que ocorria, por exemplo, na
situação dramatizada na peça Gorboduc, de Thomas Norton e Thomas
Sackville, datada de 1561; 2) o topos da loucura, trabalhado filosoficamente por Erasmo no seu Elogio da Loucura, de 1502; 3) uma eventual relação da temática da peça com o dia em que se estreou na corte
– 26 de Dezembro de 1607 –, justamente o dia de Santo Estêvão, liturgicamente consagrado à piedade para com os deserdados, embora o
texto não deixe de pôr em causa a sua eficácia; 4) uma possível correspondência entre a personagem do “bobo” de Lear e as características
pessoais de Robert Amin, o actor que, nessa altura, entrara para a companhia em substituição de Will Kemp: enquanto este estava ligado a
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um cómico mais burlesco, Amin apresentava um perfil de índole mais
irónica e, porventura, mais ácida.2
Mas, numa outra perspectiva, a peça pode ser referida a uma clara
significação intemporal, se a avaliarmos de acordo com uma visão psicológica, religiosa ou ética, que nos possa revelar uma “essencialidade”
humana. Nesse sentido, poderíamos ver nela, por exemplo, a defesa da
resignação a que se entrega a figura bíblica de Job, declarando que a
redenção é possível pelo sofrimento, ou, pelo menos, que o sofrimento
confere dignidade e elevação moral a quem padece. Todavia, na peça
de Shakespeare, o que a acção parece provar é que, afinal, o sofrimento
é inútil porque “não há Deus”, pelo menos não Aquele de quem se
esperaria piedade e/ou justiça.

III
Não por acaso, os autores (e fazedores de teatro) neoclássicos, dos
finais do século xvii, vieram a impor à peça alterações no enredo de
modo a estar mais alinhado com o “decoro” – e a racionalidade – que
esse protocolo estético exigia. Foi Nahum Tate que, nesse sentido, reescreveu a peça em 1681, inventando (ou recuperando das fontes que
Shakespeare usara, mas alterara substancialmente) um desenlace em
que triunfa a “verdade e a virtude”, o Bobo é dispensado, as maldições
de Lear são suavizadas, uma relação amorosa surge entre Edgar e Cordelia (o “par celestial” a quem fica reservado o trono), enquanto Lear,
Gloucester e Kent são encaminhados para um sereno recolhimento na
velhice.
Só mais tarde, com o Romantismo, como bem recorda o Professor
Fernando de Mello Moser, virá a ser reconhecida, finalmente, a necessidade de recuperar a ideia original de Shakespeare:
[…] a dificuldade em aceitar o desfecho na totalidade conduziu a adaptações da peça […] até que os poetas do Romantismo chamaram a atenção
para a grandeza, verdade e beleza da obra, tal como Shakespeare a compusera.3
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E é por razões referidas ao maneirismo que Sypher, como vimos,
vai sublinhar, nesta peça de Shakespeare, as alterações efectivamente
introduzidas na história original:
[…] the tragic action is distorted, for Lear’s progress towards death is a
slow anguishing recognition, a protracted “discovery” that reveals only
the darkness. The play opens at the normal tragic “turning point” and
then descends ruthlessly through a “falling action” to chaos. In Lear the
ratios are all confused, for this is a play of monstrous excess in which all
probabilities break down under the power of some black fate that would
be comic were it not so terrifying. The Lear-world is a tumult of mighty
discords. (155)

Se é verdade que, como atrás se escreveu, as razões referidas ao
maneirismo apontam justamente para um “excesso monstruoso” e
para o “turbilhão de intensas discórdias”, outras leituras podem ser
mais explícitas – do ponto de vista social e político – na caracterização
dos vectores que aqui se confrontam. É o caso de alguns dos novos protocolos de leitura dos textos shakespearianos que marcaram os anos 70
a 90 do século passado, prolongando, de resto, algumas pistas hermenêuticas, como a de Robert Weimann que destacava a multivocalidade
como estruturando as peças de Shakespeare:
Older conceptions of honor were confronted by the new pride of
possession, hatred of usury by the fervor for gold, the idea of service by
the idea of profit, deeply rooted community consciousness by passionate
individualism. Feudal family pride mingled with the bourgeois sense of
family, pomp with thrift, frivolity with chastity, pessimism with optimism.
In the late sixteenth and early seventeenth centuries these heterogeneous
ideas and attitudes jostled each other, and the resulting wealth and depth
of conflict was reflected, more than anywhere else, in the Renaissance
theater […]. (169)

Reportando-se especificamente a King Lear, Weimann sublinha
aqui a oposição entre, por um lado, personagens como Lear, Gloucester,
Kent e Edgar – marcadas pela mentalidade tradicional que reverencia
a ideia de serviço – e, por outro lado, personagens como Edmund,
Goneril e Reagan, marcadas pelo seu individualismo agressivo, referido
à modernidade que o Renascimento trouxera. Aqui, como em várias
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outras peças, esta oposição não só permite uma mútua questionação
dos diferentes pontos de vista, mas também acaba por activar – junto
do leitor ou do espectador – a relativização de ambos.
A esta dispersão e polifonia – de pontos de vista, atitudes e valorações – correspondem diferentes registos linguísticos, assim como
distintos processos retóricos, estilos literários, bem como convenções dramáticas e teatrais, que compõem a específica heteroglossia
do drama shakespeariano. O dialogismo e o distanciamento, que daí
resultam, são formas de desfamiliarizar e problematizar a realidade
que refractam, ao revelarem a contingência e a opcionalidade das suas
múltiplas perspectivas.
E é nessas múltiplas possibilidades que radica o “potencial semântico subversivo” da dramaturgia shakespeariana, como referem alguns
desses críticos. Com efeito, se é possível provar que o que existe é questionável, porque é construído pelos homens e é repreensível, outras
formas haverá a imaginar e a desejar, para que a humanidade melhor
cumpra as suas potencialidades, como refere Kiernan Ryan:
Shakespeare’s dramatic reflexivity and ceaseless shuttling between absorption and detachment ensure rather that the play is framed and qualified
as but one particular, fictive version of things whose validity, however
authoritative and persuasive the fiction may seem, is no more absolute or
permanent than that of the social reality it presupposes and transcribes.
By objectifying and estranging his drama, Shakespeare defamiliarises and
problematises the reality it refracts, revealing the contingency and optionality of both. The audience is persistently discouraged from surrendering
unconditionally to the representation of life before them. (42)

Nesse sentido, se é verdade que, quer nas fontes a que teve acesso,
quer na tal peça sua contemporânea (que Shakespeare terá, provavelmente, visto), o final é “feliz”, podemos interrogar o que pode resultar
da alteração substancial que Shakespeare “impõe” a esta história, ou
seja, interessa-nos perceber como organizar as personagens e avaliar
as – novas – contradições e oposições que elas vão consubstanciar.
Percebemos, de facto, nesta peça, uma importante reflexão sobre
o poder, a propriedade e a herança, sendo a caracterização das personagens claramente social.
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É assim que, na linha de certos protocolos de leitura crítica, se
torna evidente que a peça apresenta personagens que se reportam claramente às diferentes visões do mundo que se reconhecem no período
em que Shakespeare viveu, ou seja, o final do Renascimento – ou,
mais correctamente, o pós-Renascimento –, em que duas formas de
entender o mundo – e de agir no mundo – ainda coexistiam: a visão
medieval (representada pelo Rei Lear, Gloucester, Kent e Edgar) e a
visão moderna ou renascentista (de clara inspiração no pensamento de
Maquiavel, como é o caso de Edmund, Goneril e Regan).
Mas a verdade é que se pode também dizer que se pressentia já
– nessa altura – que era desejável uma outra forma de ver o mundo,
que superasse já a visão moderna ou renascentista.
E é talvez por aí que se poderá avaliar a invenção, por Shakespeare,
de uma terceira hipótese “humanista” que apontaria para um futuro
que era desejável, mas que historicamente ainda não era possível. Por
essa razão, essa possível figura – ou figuração – da utopia apresenta-se como tendo um final trágico, como será, claramente, o caso de
Cordelia.
A loucura de Lear corresponderia, então, a um descentramento,
que, de algum modo, o Bobo enuncia de forma clara, como sublinha
Dollimore:
The Fool tells Lear that he is “an O without a figure” (I.iv.192); both here
and seconds later he anticipates his master’s eventual decentredness, the
consequence of having separated “The name and all th’ addition” of a
king from his “real power” (I.i.129, 135): “Who is it that can tell me who
I am?” cries Lear; “Lear’s shadow” replies the Fool. (196)

Essa circunstância vai permitir que Lear reconheça, enfim, o processo social que foi desencadeado e as suas formas de falso reconhecimento ideológico. Afinal, o que mais chocou Lear, na declaração de
Cordelia, foi o diagnóstico preciso que ela fez da situação: os sentimentos dependem em muito das relações instituídas e é nesse plano que
podem e devem ser identificados, por mais chocante que isso pudesse
soar aos seus ouvidos: “[…] I love your Majesty/ According to my bond,
no more nor less” (I,1.91-92).
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IV
Relativamente à “fortuna cénica” desta peça de Shakespeare,4 reconhecemos que teve a sua maior popularidade no período romântico – como
melodrama que parece ser –, revelando “lúgubres edificações, choupanas, desertos, lugares misteriosos e aterradores, espantosos rochedos
embranquecidos ao luar” (Kott: 155-156). Mas, posteriormente, não
foi durante muito tempo a tragédia que mais vezes foi levada à cena,
ou a que mais atraía a atenção e o favor da crítica ou do público.
Todavia, dois factores, que localizamos na 2.ª metade do século xx,
vieram conferir-lhe uma posição de maior destaque na sua transposição cénica: por um lado, o conhecimento das atrocidades praticadas
durante a Segunda Guerra Mundial trouxeram uma maior actualidade
ao “humor cruel e às agonias” representadas na peça (Cohn: 232); por
outro lado, a questão do envelhecimento da população e os problemas
ligados à terceira idade – desamparo, violência doméstica, maus tratos
– têm vindo a configurar uma das preocupações maiores da sociedade
nossa contemporânea (Muir: 241). Será, aliás, neste contexto, que Ian
Kott encontra a sintonia entre este universo de Lear e o grotesco da
dramaturgia beckettiana, claramente visível em Endgame/Fin de partie.
E é, também, referindo-se a correntes estéticas da segunda metade do
século xx que o Professor Fernando de Mello Moser sinaliza o renovado interesse por esta peça:
A ferocidade literalmente animalesca de Goneril e Regan, o ateísmo
lógico-discursivo de Edmundo, a senilidade e loucura do rei que foi tonto
e chegou à loucura, tudo isto vem ao encontro do interesse pelo paradoxo,
pelo grotesco, pelo patológico que é característico de diversas correntes
contemporâneas. (239)

No campo da filmografia, e além de Peter Brook (1971), foi Grigori
Kozintsev o realizador que, nesse mesmo ano e de forma mais ousada,
recriou este texto (no seu filme Korol Lir), insistindo muito particularmente, como observa Alexander Leggatt, no topos de uma contínua
movimentação, sem direcção precisa e através de paisagens escalavradas,
como a que encontrou no promontório rochoso em Kazantip, no mar
Azov:
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Kozintsev opens with a shot of rag-bound feet trudging along a dirty road.
Lear’s people, the poor of the kingdom, are on the move, through a stony
waste-land. Gradually we see more and more of them, walking steadily
forward through standing stones which include a rough carving with
Celtic interlace design. Shot by shot, the screen image grows in scope and
detail, opening out before us in a movement as steady as the movement
of the people […]. (Leggatt: 80).

A violência extrema que o filme representa não é, contudo,
cósmica: ela é sobretudo praticada pelo homem, incluindo a tortura
e a morte de tantos perante a obscena indiferença generalizada.
Nesse sentido, a brutalidade de Cornwall sobre Gloucester – quando
lhe arranca os olhos – em nada parece interferir no comportamento
plácido de Goneril enquanto se calça no seu quarto:
We see that Cornwall puts out the first eye with his foot as Gloucester
lies bound in a chair, but the removal of the second eye we see only
Cornwall’s back. The real horror comes when, as Gloucester’s cries ring
through the house – his house –, we cut to Goneril’s room, where she is
lacing up her boots. She pauses for a moment, then goes on lacing. Then
we see Edmund, just as calmly, buckling on his sword. The moral horror
of their indifference adds a new dimension to the scene. (Leggatt: 81-82)

É também em termos da representação da violência que, em 1993,
um importante encenador francês – Bernard Sobel – justificou a sua
intenção de levar à cena esta peça de Shakespeare no início dos anos
1990, reportando essa sua opção a um “sentido profundo do sofrimento”, que, passados tantos séculos, continua a marcar a vida dos
humanos:
[…] j’ai décidé de monter en 1993 Le Roi Lear avec Maria Casarès, qui avait
exprimé le désir de se confronter à un rôle d’homme. J’ai justifié ce choix,
pour les autorités compétentes, dans le texte suivant intitulé “ Le sens
profond de la souffrance ”:
[…] notre temps n’est justement pas de tous les temps, il est le nôtre, celui
du retour de la souffrance […].
Si comme le suggère Walter Benjamin une œuvre n’est faite que pour
garder le souvenir des blessures infligées à l’humanité et le transmettre
aux générations futures; si elle n’existe en somme que parce que des
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hommes souffrent et pour que d’autres le sachent, Lear est bien l’une de
ces œuvres. (Sobel: 109-110)

O sofrimento, contudo, como argumentou Raymond Williams
a propósito da tragédia, transcende o herói, apontando antes para o
que “acontece através do herói”, tendo em conta o que o ultrapassa, e
alarga, assim, a “acção trágica” à sua repercussão no colectivo (55, 56).
Nesse sentido, e como atrás se escreveu, o protocolo trágico a que
obedece a peça King Lear vai radicalizar o sofrimento ao apontar o fim
trágico não apenas ao “herói” que figura no título, mas também, e de
um modo pungente, à figura de Cordelia, assim “desobedecendo” às
fontes de que se serviu Shakespeare. E é na contemplação da morte
de Cordelia que a tragédia atinge o seu ponto de maior comoção, ao
renunciar à possibilidade de uma “justiça” que apontaria para um possível – e desejável – sentido de utopia.
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Notas
1
2

3

4

Todavia, será, posteriormente, vítima de uma revolta dos sobrinhos e, uma vez derrotada, será encarcerada e suicidar-se-á na prisão.
Uma outra importante fonte atribuída a esta peça é o testamento de Brian Annesley,
que levantou acesa polémica (conhecida como “Annesley Case”) e que representava
uma situação idêntica de disputa entre três irmãs, sendo a mais nova – Cordell – a que
defendia o pai contra a avidez das irmãs mais velhas (Wilson, Will Power: 215-229).
Fernando de Mello Moser escreve ainda em nota: “Charles Lamb defendeu energicamente o desfecho shakespeariano, no que foi simultaneamente porta-voz e precursor”
(239 n).
Tanto quanto podemos apurar na CETbase – Teatro em Portugal, a peça de Shakespeare
que primeiro se apresentou num palco em Portugal foi Hamlet, no Teatro do Salitre,
em 1822, numa adaptação de Jean-François Ducis e com direcção de Pellizzari. Será
ainda levada à cena por outros actores em 1822, 1837, 1868 e 1877. Seguir-se-ão as
tragédias Macbeth (em 1859 e 1869) e Othello (em 1868, 1869, 1872, 1882 e 1883),
e só em 1884 Rei Lear subirá ao palco – do Teatro do Ginásio, em Lisboa, e no Teatro
Baquet, no Porto –, pela companhia Ernesto Rossi. (http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/
client/Report.htm?ObjType=Pessoa&ObjId=766.)
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Presence and absence
Thomas More, humanist, dramatic character,
and Fernando de Mello Moser
Mário Vítor Bastos
FLUL; CEAUL/ULICES

Early representatives of Renaissance humanism such as Pico della
Mirandola, Desiderius Erasmus and Thomas More strongly helped in
paving the way to the human to which Shakespeare, roughly a century
later, would give the most accomplished literary form, as underlined by Harold Bloom (The Invention of the Human). Although with
obvious differences in literary scope, the universalism of Renaissance
humanism unites Thomas More and Shakespeare to Fernando de Mello
Moser (1927-1984). According to the enthusiast and controversial
Portuguese scholar in 1968, Thomas More did surpass Shakespeare in
his universalism: “It may seem an audacity to consider [Thomas More]
the most universal of the English, a classification which, certainly with
the best of the reasons, the majority would attribute to Shakespeare.”1
What were the reasons for such a classification? This essay tries to shed
light on this question.
Humanism did not die with the Catholic Renaissance, nor was
it invented in Germany in the 19th century, along with the coinage
of the word Humanismus by F. H. Niethammer (Davies, Humanism:
10). It is well known that “humanism” has a wide range of contradictory meanings, and as a concept its history is a long continuous,
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complex process, associated with endless forms of thought, action
and language. The contradictory roots of humanism date back to the
origins of civilization, and every historical age has absorbed, evaluated and developed it according to the prevailing cultural standards.
It is therefore not surprising that humanism appears contradictory
and sometimes devoid of meaning. The 20th century was tragic for
humanism with notorious uses of it as word, concept and metaphor,
that triggered critical thinkers and philosophers to defend, elaborate
and propose first an anti-humanism, and later on a post-humanism.
Yet even in the most intense catastrophic moments of the 20th century
– like the two world wars, the rise and consolidation of totalitarian
political regimes, or the severe crisis lived in democratic countries –
the hope for a constructive and brighter side of the human also never
dwindled.
Carrying the continuity of Christian humanism, of its tradition and scholarship, was a major task of Fernando de Mello Moser’s
academic life. In that sense, Thomas More is a central reference in
the thought and work of the Portuguese scholar, a fact linked with
the circumstance that he was for generations the main interpreter,
researcher and mediator of the English Medieval and Renaissance
culture in his country. History, literature and theatre are instrumental
in understanding the thought and cultural meaning of Thomas More.
If Shakespeare is known for his absence, for his dramatic impersonation, Thomas More counter-points this literary absence with his
historical and humanist presence, underlining what he may have first
learned from Pico della Mirandola (cf. Moser, Caminhos: 46-47): the
meaning and practice, timeless and universal, of a constructive and
tolerant humanism. In this aspect, the life and work of Thomas More
and Fernando de Mello Moser do converge at a point where it sheds
light on the contradictions of human nature, beyond Englishness or
nationality.
Since the 1980s advances in scholarship have been made regarding
the textual problems raised by the anonymous and collaborative play
Sir Thomas More. Criticism proposed initially the years of 1593 or 1995.
According to John Jowett – on his textual edition of the play published
in 2011, and which Mello Moser would have praised – Sir Thomas More
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was probably first drafted around 1600, roughly at the time when
Shakespeare was working on Julius Caesar (Sir Thomas More: 430).2 It is
also fairly probable that the text underwent further revision in 1604.
In historical terms this would situate the complex composition of “Sir
Thomas More” in the transition between the reigns of Elizabeth I and
James I, between a Protestant monarch and a monarch with Catholic
sympathies.
The text was not offensive to King Henry VIII (mentioned in the
play as “the king”) or to his daughter Queen Elizabeth, but even so the
chronicle-play was never performed during its historical period and
remained unnoticed until the 20th century, although not completely
forgotten by scholars and palaeographers. The protagonist, Thomas
More, combines features of honesty, humanism and tolerant universalism, the very opposite psychology of a typical Shakespearian
villain. Obviously his virtue is not Machiavellian, although the
historical Thomas More did pen a History of Richard III which is one
of the sources for Shakespeare’s Richard III. Cautious as it is, the play
Sir Thomas More was not innocuous and it was banished from stage,
a fact that proves how strong religious and political censorship was
in the times of Shakespeare. The coexistence of opposite paradigms
was not easy to accept by the authorities, as John Jowett remarks: “Of
the play’s two disparate and potentially conflicting narratives, one
invokes Protestant English nationhood, the other celebrates the life
of a Catholic dissenter” (Sir Thomas More: 68). This ideological conflict
suggests that the martyr’s coherence, courage, mildness and his resolute disobedience to the tyrannical Realpolitik of Henry VIII, and his
acceptance of death were still embarrassing in England circa 1600.
Historical distance and evidence enlightened the crucial role that the
Master of the Revels, that is, the censor, had in the fate of the manuscript of The Book of Thomas More, when he forbade its performance
on grounds that scenes showing Londoners rioting might set a bad
example for spectators, and also that the final scene depicting Thomas
More’s death and its motives, should be reworked if the text was to be
performed. The political concern of the last objection is clear, but the
first seems more debatable and perhaps a weak justification for prohibiting the play, for we find examples of infuriated mobs in Shakespeare,
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from the early Henry VI, Part 2 (IV, ii), which depicts the uprising of
Jack Cade, to Julius Caesar and Coriolanus, which begin with scenes
depicting tumults (Sir Thomas More: 428). In fact, if Shakespeare was
not fond of religious controversy, he did privilege the problem and
extension of the practice of tyranny, as one of his major themes.3
One concludes that the depiction of Thomas More as hero was not
politically correct, especially because the shadowy absence of King
Henry VIII, his antagonist, and father of Queen Elizabeth I, hovers
over the entire text of the play.
Sir Thomas More was written and revised by several hands, a
means of protecting the writers’ identity and a consequence of the
collaborative nature of the work at that time Mello Moser refers them:
Anthony Munday, Henry Chettle, Thomas Dekker, Thomas Heywood,
Shakespeare, the “Hand D”, whose contribution of 147 verses is well
known as most probably his only surviving manuscript (“Tomás More
e o Teatro”: 165; Caminhos: 149-50), and the anonymous transcriber
and coordinator of the work, or “Hand C”.4 Since the publication of
Mello Moser’s book on Thomas More in 1982 the critical knowledge
of the play has grown. It is now accepted that the main author of
Sir Thomas More is the enigmatic religious controversialist Anthony
Munday who, after the objections to the text made by the Master of
the Revels, Edmund Tilney, decided to revise it with the help of other
writers. The anonymous text, collective and fragmented, was again
rejected by the censor and this time sent to oblivion.5 Edmund Tilney,
an aristocrat with family connections to the court of Henry VIII, was
therefore crucial not only in splintering but also in shaping of the text
of Sir Thomas More.
With a complex and puzzling editorial history, it is not surprising
to find Shakespeare associated with the writing of this biographic
tragic play, not because it proves his Catholicism, as it was sometimes
fashionable to think in the 1990’s, but because he was interested in the
dramatic potential of remarkable personalities living on the borderlines of ideologies.6 Shakespeare knew obviously that Thomas More
had been an eminent Catholic, but it is not strictly as a Catholic
that Thomas More-the-character is mainly depicted, at least to a 21st
century audience.7 The protagonist has an ethos suggestive of Socrates
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and Jesus, of a prophet-martyr and a former political man in top positions, although behaving towards his fellow men and women with
generosity, humbleness and transcendental sainthood. The conflicting
plot of Sir Thomas More suggests that nobody was indifferent to Thomas
More, from the poorest creature to the highest ranking aristocrats, and
even if the action ends in catastrophe, it also contains many moments
underlining the good nature of the protagonist.
As Mello Moser remarked the protagonist is submitted to the
power of the Wheel of Fortune, the Medieval-Renaissance symbolic
motive of fate, which depicts the rise and fall of a human destiny
(Caminhos: 148-9, 153), in particular of representative men. The text
transposes and adapts to drama, mediated by the literary sources of
the time,8 two key fictionalized moments in the life of Thomas More:
his role as Sheriff of London in solving peacefully the xenophobic
riots which occurred in London on the 3th of May 1517; and his tragic
death, the outcome of his opposition, now as Lord Chancellor, to
Henry VIII’s divorce of Catherine of Aragon, and to sign “the 1534
Oath of Succession recognizing Henry heirs by his new wife Anne
Boleyn as successors to the crown” (Sir Thomas More: 1). Thomas More
was executed for treason on the 6th July 1535. These two moments are
embodied in two long parallel symmetrical sequences in Sir Thomas
More, and which mirror one another: one depicting the political rise of
the protagonist (scenes 1-7) and the other his tragic fall. This structure
however does not strictly follow the biography of Thomas More and
“equals” two disparaging episodes distant in time to dramatic convention. He was also a Londoner and the city of London, like a silent
character and spectator, is felt throughout the play as an important
unifying element.
During the first dramatic sequence More-the-character is shown
as a pacifist-pacifier, and example of excellence in the use of language
as action, a paradoxically powerful non-action against disruptive
violence. As protagonist he stands between an infuriated mob and an
unscrupulous and dangerous group of foreign (actually two Lombard)9
merchants. Only with perlocutory power, his economic eloquence and
unarmed presence is he able to re-establish peace and public order. As
Mistress Doll,10 a London married woman and former victim of the
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menacing merchants, remarks: “Well, Sheriff More, thou has done with
thy good words then all they could with their weapons […]” (6.194).
But Thomas More-the-character does not accept his protagonism in
quelling these or other events, for: “[…] God hath made weak More
His instrument/To thwart sedition’s violent intent” (6.207-8), and that
“My service is my king’s. Good reason why,/Since life or death hangs
on our sovereign’s eye” (6.235-36).
In the first of the comic intermezzos between the rise and fall
sequences (scenes 8 and 9), the witty humanist plays a practical joke
on Erasmus of Rotterdam. The scene also serves to depict continental
cosmopolitan Renaissance humanism in contrast with the violent
behaviour of foreigners at the beginning of the play. Erasmus who
lived in Cambridge several years, did visit in London three times his
close friend and long-term correspondent Thomas More, in 1499,
1505 and 1509, historical evidence which don’t match with the events
depicted in the play (Sir Thomas More: 136). Erasmus did publish in the
early 16th century the allegoric satire The Praise of Folly (1509), where
“Folly” stands for immortal madness. Originally written in Latin, the
book has a Greek phrase in the title which recalls a pun on More’s
name: Morias Encomion id est: Stultitiae Laus.11 As Fernando de Mello
Moser remarked, the writing of Utopia (1516 in Latin) might have
been conceived by Thomas More as an answer to the Praise of Folly,
where Wisdom in Nowhere Land replies to Folly, the ruler of the real
world (Caminhos: 47-48). The fictional meeting of More and Erasmus,
in which the Earl of Surrey, another anachronistic character which
is present throughout the action,12 also participates, serves as backdrop for a quid pro quod recalling the classical theme of the mistaken
identities, but with a moral ending, where knowledge, tolerance and
lively humour are shown as not necessarily incompatible. The action
revolves mainly around the comic effect a Thomas More’s double has
on Erasmus not totally convinced of the witty exchange of identities conceived by his friend. When Erasmus realizes that he is being
cheated by a false Thomas More, the “real” one enters to clarify the
intentional confusion: “Fool, painted barbarism, retire thyself/ Into
thy first creation./ [Exit the false Thomas More.]13 “Thus you see,/ My
loving learned friends, how far respect/ Waits often on the ceremo-
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nious train/ Of base illiterate wealth, whilst men of schools,/ Shrouded
in poverty, are counted fools” (8.196).
Scene 9 introduces a short morality, “The Marriage of Wit and
Wisdom”,14 imbedded in the main drama, recalling the similar
construction of the “play within the play” in Hamlet. Thomas Morethe-character discusses its staging with the “Lord Cardinal’s Players”
before the banquet served in honour of the Lord Mayor of London.
It is also an allusion to “More’s upbringing as a page in the household of Cardinal Morton” (Sir Thomas More: 71).The action explores
the question of whether it is possible or not to marry wit and wisdom
(an absent character) when Inclination (or vice) is nearby, and Thomas
More-the-character himself impersonates the dramatic character Good
Counsel. The action however is cut abruptly short with the summoning
of Thomas More to the Court.
Although the historical and biographical connection is nonexistent, this was perhaps the best solution the playwrights found to
introduce the second long sequence which deals grimly with Thomas
More imprisonment and death. When the executioner asks Thomas
More forgiveness for what he is soon to perpetrate, to whom More
replies:
I had rather it were in thy power to forgive me, for thou hast the sharpest action against me; the law, my honest friend, lies in thy hands now.
([Gives him] his purse.) here’s thy fee; and, my good fellow, let my suit be
dispatched presently; for tis all one pain, to die a lingering death, and to
live in the continual mill of a lawsuit. (17.89-98)

His rhetoric and logic, again paradoxical, is more powerful than
the (ironically liberating) action of the executioner, by conveying the
ideas of martyrdom, innocence and acceptance of compulsory but
transcendental death, thus revealing the exemplary human being. By
overcoming the drive of fear and trembling – which in the 19th century
would draw the attention of Søren Kierkegaard – Thomas More accepts
to sacrifice his life, without resentment, and to comply with the social,
historic and metaphysical forces, but without rejecting his humanist
and religious beliefs. The same irony is felt before in the sequence
when the protagonist answers prophetically to his frightened wife:
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“[…] the King, of his grace,/ Seeing my faithful service to his state,/
Intends to send me to the King of Heaven/ For a rich present; where
my soul shall prove/ A true rememberer of his majesty” (13.85-89).
***
It is worth mentioning that Mello Moser did not forget the importance
of Robert Bolt (1924-1995) to the reassessment of Thomas More in the
second half of the 20th century (Caminhos: 161-65). Sir Thomas More
had its first performance in 1922 at the Birkbeck College, University of
London, but until 1964 for its first public professional performance in
England by the Nottingham Playhouse, with the young Shakespearean
actor Ian McKellen as protagonist (Sir Thomas More: 108-9, 119-21).
This was done during the celebrations of Shakespeare’s birth centenary, and under the impact at the time of the influential play about
Thomas More, A Man for All Seasons by Robert Bolt, first a radio play
(1954), after TV (1957) and theatre plays (1960), and later adapted
to a film by Fred Zinnemann (1966).15 Since then Sir Thomas More
has been performed regularly, with a landmark staging of 2005 by the
Royal Shakespeare Company. After Mello Moser’s book on the illustrious humanist, among other relevant publications, two important
critical editions of the play were published: in 1990 Vittorio Gabrielli
and Giorgio Melchiori’s Sir Thomas More: A Play by Anthony Munday
and Others, and in 2011 John Jowett’s.
As early as 1968, Fernando de Mello Moser published a small
essay in Portuguese, “Tomás More e o Teatro”, where he approached
the influence of the theatre in Thomas More, his influence on Tudor
Drama, and the importance of Bolt’s play to the reassessment of the
work of the English humanist, without forgetting the existence of
Sir Thomas More (“Tomás More e o Teatro”: 164). Fernando de Mello
Moser is among the first, if not the first, to summarize the presence
of Thomas More in the Elizabethan Age for a Portuguese audience,
without forgetting his impact and reception by the Portuguese culture
of the Renaissance, namely by the major humanist Damião de Goes
(1502-74) (Caminhos: 125-33). All this was done within the limits of
Portugal in mid-late 20th century. The Christian English humanist was
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inspirational for the Portuguese scholar, and provides a challenging
parallel to his academic career during the 1960’s, 1970’s and 1980’s:
both were personalities working in cultural border lines, and living
through cultural paradigm shifts which exploded prevailing ideological narratives. In early 21st century, after the anti-humanist and
post-humanist criticisms, but always along with them – for the human
should not be identified with utter bestiality and folly – a polyphonic
understanding and reassessment of the human is necessary to cultivate and deepen, like the basic tenets of Thomas More, Shakespeare,
and Fernando de Mello Moser.

Obra protegida por copyright | © dos autores

169

170

MÁRIO VÍTOR BASTOS

Notes
1

2

3
4

5
6

7

8

9
10
11
12

13
14
15

My translation of the Portuguese original: “[…] pode parecer ousadia considerá-lo
como o mais universal dos ingleses, classificação que a maior parte das pessoas, de
certo e com excelentes razões atribuiria a Shakespeare” (Moser, Caminhos: 43).
For example, the line “Friends, Romans, countrymen” (Julius Caesar, 3.2.74) and the
verse of “Sir Thomas More” “Friends, masters, countrymen” (6.32) form a striking
parallel (Cf. Sir Thomas More: 428), and also the famous “Et tu, Brute” (Julius Caesar,
3.1.77) resonates (Sir Thomas More: 231). But other echoes from other plays by
Shakespeare can also be tracked.
In the division of Sir Thomas More in scenes I follow John Jowett in excluding the
reference to the previous division in acts and scenes.
Cf. Mário Vítor Bastos, “Aspects of Tyranny in Shakespeare’s Romances”. Shakespeare
and Tyranny. Ed. K. Gregor. Cambridge Scholars Press, 2014. 19-24.
The presence of Thomas More in Shakespeare is felt in Richard III, 2 Henry IV (Mistress
Quickly may bear literary resemblances with Dame Alice More) and in Henry VIII,
where Wolsey proffers the eulogy of Thomas More who preceded him as Chancellor.
See “Tomás More e o Teatro”: 165-66. For further articulations of this presence with
other plays by Shakespeare see Caminhos: 142-48.
For an extensive and more complete discussion of these problems see John Jowett’s
edition.
Another example of the paradoxical living in the borders of ideology is provided by
the friendship between Falstaff and Prince Hall, and its rejection by Hall when he
became King Henry V. Cf. 2 Henry V 5.5.45-49. The break between King Henry VIII and
Sir Thomas More, however, is much more disruptive.
As a matter of fact the Lollard leader John Oldcastle, a Protestant martyr avant la
lettre, provides an perfect mirror image of Sir Thomas More. Incidentally Munday also
collaborated on a play about the life of Oldcastle (published anonymous in 1600). Sir
John Falstaff in 1 Henry IV was born out of a satire to John Oldcastle (Sir Thomas More:
29).
Major sources are found in Raphael Holinshed’s The Third Volume of Chronicles (1587),
Nicholas Harpsfield’s The Life and Death of Sir Thomas More (1532), and Thomas
Stapleton’s Tres Thomae (1588). For a comprehensive examination of source material,
see Sir Thomas More: 47-96, 473-86.
Or, alternatively, the merchants are a Lombard and a Frenchman.
Doll is also the name of Falstaff’s mistress in Shakespeare’s 2 Henry IV. (Sir Thomas
More: 30-1).
The bold is mine.
The play depicts the Early of Surrey as the influential poet and humanist Henry
Howard (1516/7-47) although the events depicted in the play relate to his father,
Thomas Howard (1473-1554) who was a close associate of Thomas More. Cf. Sir
Thomas More: 134. As a matter of fact the Early of Surrey-the-character results from
the conflation of the two historical entities.
The interpolation is mine.
The main source for this interlude is the interlude Lusty Juventus (published c. 1550) by
R. Wever.
It is worth mentioning that Thomas More never leaves completely Bolt and is transfigured in his subsequent work.
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Beyond time and oblivion
Sir Robert Sidney’s autograph manuscript
Maria de Jesus Crespo Candeias Velez Relvas
UAb; CEAUL/ULICES

In remembrance of Professor Fernando de Mello
Moser, whose immense knowledge of the Renaissance
I had the privilege of receiving through Professor
Maria Helena de Paiva Correia.

The study of remote eras and their materials always involve a myriad
of problems. As it is well known, many vicissitudes surround ancient
texts and afflict all those who deal with them. The precarious state of
preservation and the uncertainty regarding the source, authenticity
and authorship are frequently aggravated by the existence of spurious
versions, due to successive manuscript copies, or the publication of
truncated works, poorly supervised miscellanea and non-authorised
editions.
Sir Robert Sidney’s lyric sequence, written in the last decade of the
16th

century, constitutes an outstanding exception in this scenario.

The original corpus is wholly contained in a well preserved notebook exhibiting the organisation and unity conceived by the author
himself. Moreover, there is no actual evidence that loose poems circulated or were included in any miscellanea. The volume was kept in
private collections for four centuries, which certainly explains why it
is so well preserved. Only late in the 20th century would it come into
full light, above all with P. J. Croft’s 1984 critical edition.
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I will then start off from Croft’s perceptive, accurate philological
study, which eventually rescued from oblivion a remarkable piece
both of the Elizabethan lyric poetry and of the English Renaissance;
at the same time, I will look into Robert Sidney’s peculiar, careful and
original formatting of his own autograph manuscript, which remains
(as far as I know) the longest one from the period.
In 1973, Croft announced the identification of Robert Sidney, Earl
of Leicester (1563-1626), Sir Philip Sidney’s youngest brother, as the
author of the poems contained in a ninety-page bound notebook,1 and
he published Sonnet 25 – “You that take pleasure in your cruelty” – in
his facsimile edition entitled Autograph Poetry in the English Language.
After Croft’s pioneer work and before his 1984 edition, Hilton Kelliher,
Katherine Duncan-Jones, Gary Waller and Deborah Wright produced
some essays, having thus thoroughly contributed to the understanding
of the new literary corpus; so did Millicent Hay in her biography of
Robert Sidney, published in 1984.
In the article “ ‘My Wants and Yowr Perfections’: Elizabethan
England’s Newest Poet”, Gary Waller claims that the notebook was kept
in Wilton House, the Countess of Pembroke’s estate, from the time it
was written to the second half of the 17th century (4). This is refuted
by Croft, Kelliher and Duncan-Jones, who believe that the autograph
manuscript remained uninterruptedly at Penshurst Place, the Sidney
family manor-house inherited by Robert, until the end of the 18th
century or the beginning of the 19th, when the property and everything
that pertained to it had fallen into considerable decay. Robert’s daughter,
Lady Mary Wroth, the author of the prose romance The Countesse of
Montgomeries Urania and of the lyric sequence Pamphilia to Amphilantus,
both published in 1621, most certainly had access to the notebook at
Penshurst Place. On the other hand, although Robert addressed the
Poems to his sister Mary, the Countess of Pembroke afore mentioned,
everything indicates that the autograph manuscript was not transferred
to Wilton House, once the mansion and all of the Countess’s papers
were destroyed by a fire around 1647. If the text was really sent to Mary
Sidney, then it must have been a copy, not the autograph manuscript.
After the dismantlement of Penshurst library in the 19th century,
the notebook was put up for sale in Sotheby’s 1833 auction, which
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most certainly constituted its first public appearance. It was then
correctly identified and catalogued:
Sonnets by Robert, first Earl of Leycester (brother to Sir Philip Sidney) in
his own handwriting, addressed to his Sister Mary “For the Countess of
Pembroke”. (Croft, Introduction: 6)

The 1833 auction was the first of successive purchases during the
rest of the 19th century, involving some unfortunate decisions. The
first buyer, the bookseller Thomas Thorpe, maintained the correct
indication regarding the authorship, and did not question Robert’s
handwriting in his catalogue dated the same year (1833), but he
mentioned that some poems were transcriptions of Philip Sidney’s
loose texts.
The crucial and most harmful interference would happen the
following year, when the notebook binding was substituted by the
one it has today, after having been bought by Edward King, Viscount
Kingsborough. As Croft remarks, “the volume was stripped of its
vellum binding (which may well have been the original wrapper) and
reclothed in its present binding of tooled green morocco […]” (Introduction: 7).
The author’s true identity then started to fade out during the subsequent transactions, for catalogues adopted the inscription written on
the spine of the new binding: “‘Sonnets by the Earl of Leicester. MS.’”
(Croft, Introduction: 7). When it was sold again in Dublin in 1842
(having subsequently returned to Thorpe), it was indexed according
to this brief title in the spine. Between 1843 and 1848, the bookseller
no longer included in his catalogues his own previous correct indexation of 1833. As a consequence, the text started to be associated with
Robert Dudley, the poet’s uncle, one of the most outstanding figures
of the Elizabethan court society, and who, in fact, had been the Earl of
Leicester during Elizabeth I’s reign.2
After a number of other purchases, the manuscript surfaced in
Warwick Castle. When its effects were divided and dispersed in the
1960’s, Croft was intrusted with the responsibility to examine Robert
Sidney’s notebook, which was eventually bought by the British Library
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in 1975. The work of re-identification constituted, therefore, a re-discovery, once the Poems could again and definitely be attributed to
their true author.
Before Croft’s 1984 edition, the complete sequence was published
for the first time in 1981 in the Oxford journal English, under the title
“The Poems of Sir Robert Sidney: A Plain Text by Katherine DuncanJones”. There are various and substantial differences between the texts
in both publications. The privileged situation involving the manuscript does not guarantee an easy formatting process. Robert Sidney’s
handwriting is particularly difficult to read, as it has been repeatedly
reported since the 16th century, namely in his relatives and friends’
correspondence; moreover, every researcher has her/his own methodological criteria and approach. Be that as it may, Deborah Wright,
who also meticulously studied the manuscript, would produce harsh
comments to Duncan-Jones’s options. In fact, in the 1981 publication,
the spelling is modernised, and the poems are numbered continuously, not following Robert Sidney’s own numbering; there are diverse
changes regarding the punctuation, some words (“summer” instead of
“ever” – Song 3, stanza 3, line 4; “death” instead of “health” – Song
13, stanza 1, line 8), the order of the words in certain lines (“wind
and rain” instead of “rain and wind” – Song 3, stanza 5, line 5), and
some elisions (“A rosy breath did on the paper shine” instead of
“A rosy breath did on the words bestow/That heavenly face did on the
paper shine” – Sonnet 10, lines 10 and 11). The hypothesis of printing
mistakes should not be dismissed, because a few discrepancies emerge
when the previous approaches made by Kelliher and Duncan-Jones are
taken into account.
The 1984 publication contains the transcription of Robert’s autograph manuscript the way the author conceived it, including his
deletions and corrections. Each poem is reproduced twice by Croft:
the left pages display the 16th century spelling; the right pages, the
modernised one. Before and after the sequence, there are extremely
relevant chapters and appendixes, approaching theoretical issues,
the origin and hermeneutical problematic of the corpus, the cultural
context, as well as a substantial set of enlightening notes. Among
them, Appendix D, devoted to a careful description of the volume, and
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the passages on the structure of the lyric sequence constitute particularly important items.
The approach to the manuscript made by Croft, Kelliher, DuncanJones, Hay and Wright also provide relevant clues, regarding two
different processes in two different periods of time – the literary creation and the transcription to the notebook. It is believed that Robert
began writing the poems by the end of the 1580’s, and continued
to do so during the long, frustrating stay in the Low Countries, as
Governor of Flushing; afterwards, between 1596 and 1598, he most
probably transcribed them to the notebook. This is corroborated by
the characteristics of the paper and its watermark, whose manufacture
and circulation occurred during the poet’s lifetime, as well as by the
fact that the same watermark appears in Robert Sidney’s official and
private correspondence: “[…] a crowned shield of four quarters with
an escutcheon superimposed on them […]” (Kelliher and DuncanJones: 112-13).
Croft includes the rectifications made by the author, some
during the process of transcription, others as a result of later revisions. Although there is no trace of loose poems, the influence not
only on Mary Wroth’s work but also on William Shakespeare’s3 and
Fulke Greville’s4 indicate that some compositions may have circulated
privately within the Sidney-Herbert literary circle before they were
copied to the notebook.
Moreover, “The many blots, smudges, and deletions” referred by
Croft (Introduction: 3), together with the absence of a title and the
nature of the brief phrase that opens the lyric sequence – “For the
Countess of Pembroke.” –, constitute further signs that the author
did not intend to make his work public. As we have seen, there is
the possibility that a copied volume was sent to Wilton House. No
matter the circumstances, the terse phrase is indeed complex and enigmatic. It exhibits an implicit contradiction between form and content
because beyond its literal meaning, i.e. beyond the literal indication
of the addressee, it undoubtedly is a dedication, although immensely
different from the long, hyperbolic, laudatory ones typical of the time
(for instance, Sir Philip Sidney’s in The Old Arcadia, Samuel Daniel’s
in Delia, Sir John Davies’s in Nosce Teipsum, William Shakespeare’s in
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The Sonnets). We must bear in mind that Robert was a patron in the
literary circle, not a protégé who needed to praise to obtain material
support; however, so was Philip, and the dedication to his sister in
The Old Arcadia is, as we know, long and encomiastic. Robert’s laconic,
subtle dedication and Philip’s elaborate, verbose one are thus essentially different in form but not in content; both enclose, after all, the
same tacit wish, shared by both brothers: that their sister – the influent,
emblematic figure of Wilton’s “little Court” – read their works.
Concomitantly, the numbering process devised by Robert is
curious, original and complex; and we only can see it because the
manuscript survived whole and intact. The unity of the long sequence
lies on the two main series originated by such process, because each
poem was not inserted at random in the notebook: there is a group of
thirty-five consecutively numbered sonnets, intercalated with several
other diversified compositions (eighteen songs, five pastorals, one
elegy) with an internal and continuous numbering (Song 1, Pastoral 2,
Song 3, Song 4, and so on, including the elegy – Elegy 16); four other
poems and three translations, also intercalary, are not numbered.
The sonnet series exhibits a particularity that does not break its
consecutive numbering. Immediately after Sonnet 10, there is a crown
of sonnets constituted by Sonnets 11, 12, 13, 14 and the first stanza of
another unfinished one. That the author intended this to be a pending
group of poems is made explicit in its title – “A Crown of Sonnets, but
Unfinished” – and in the sentence with which he closes the crown –
“The rest of the 13 sonnets doth want.”.
As for the seven unnumbered, metrically diversified compositions
I have just mentioned, four of them were placed after Sonnet 35,
whereas the other three come after Elegy 16. According to Croft,
the sonnet and the elegy constituted the end of the sequence in
two distinct moments of its evolution. The unnumbered poems are
therefore “outsiders” that cannot be arranged in any kind of group
and do not fit in the sequence, thus reinforcing its unity.
The numbering process encloses still another particularity. Robert
Sidney gave an alternative numbering, in the upper margins of some
pages, to thirteen of his first fifteen poems;5 he then skillfully designed
a sequence-within-the-sequence, i.e. he created a new literary text
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with its own inner coherence, development and meaning. In this unit,
there is no division between sonnets and diversified poems; Sonnets 7
and 8 of the main sequence are omitted; and the Crown constitutes a
single composition.
We may then conclude that the formal patterns both of the main
sequence and of the alternative sequence, together with the general
organisation of the notebook by its author, are the result of carefully
designed schemes. The well preserved autograph manuscript and the
excellent critical edition available since 1984 erased time and oblivion,
having brought Sir Robert Sidney’s lyric sequence to a privileged place.
I am deeply persuaded that it awaits many other readers, who will
certainly have the pleasure – as I did – to revisit a time when “the
odour of a rose”6 still coincided with an intellectual experience.
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Notes
1
2
3
4
5
6

Now British Library, Additional MS 58435.
Robert Sidney became Earl of Leicester in 1618.
Love’s Labour’s Lost, IV.III (Croft, Commentary and Appendixes: 334-341).
Caelica (Croft, Commentary and Appendixes: 334-341).
The alternative numbering is not included by Croft in the 1984 edition but he explains
it in one of the chapters of his responsibility.
T. S. Eliot, “The Metaphysical Poets”, Selected Essays, London and Boston: Faber &
Faber, 1932. 287. Eliot’s considerations on the complex intellectual process refer to the
Renaissance as well, i.e. to the period previous to “the dissociation of sensibility” that,
according to the author, occurred in the 17th century (288).
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Humanidades, humanização e o resto1
Isabel Fernandes
FLUL; CEAUL/ULICES

Em grata memória de Fernando de Mello Moser,
Homem, professor e humanista.

Esta breve reflexão tem como ponto de partida uma palestra de José
Tolentino Mendonça proferida no dia 31 de Outubro de 2014, na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no âmbito do colóquio
“O Regresso das Humanidades”, e intitulada “E Se Um Resto For o
Que Nos Salva?”. Apoiando-se na obra de Marcel Gauchet O Desencantamento do Mundo, o autor enumerou os três restos de religião que
persistem neste nosso mundo desencantado: 1 – a experiência da diferenciação (o eu constrói-se em função do outro), aspecto intimamente
ligado à ética; 2 – a experiência estética (a arte é a continuação do
sagrado por outros meios);2 e 3 – a interrogação do homem sobre si
mesmo (a experiência do problema que nós somos para nós próprios e
que é afinal o impulso por detrás de toda a ciência humana).
Procurarei mostrar, convergindo com o que julgo ser o essencial
da argumentação de Tolentino Mendonça, como estes três restos se
albergam e continuam operativos no âmbito das Humanidades e confluem na literatura, que pode ajudar a reequilibrar em termos socialmente relevantes um paradigma científico de base positivista, hoje
ainda dominante, designadamente no âmbito médico – situação que
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ilustrarei com um exemplo concreto, o do projecto interdisciplinar
“Narrativa & Medicina”, sediado no CEAUL/ULICES – Centro de
Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa.
Comecemos pela noção de “resto,” ela própria ambígua. Recorramos à pintura, escolhendo uma das obras que, de modo mais inequívoco, nos falam de um “resto” que deixa o espectador incomodado.
Assim foi em meados do século xix, assim é hoje. Refiro-me a Les glaneuses [The Gleaners], óleo sobre tela do pintor francês Jean-François
Millet, exposta no Salon em 1857, em que um grupo de três mulheres,
curvadas sobre um campo outrora coberto de trigo, recolhem agora o
respigo ou rabisco, vendo-se em fundo a abundância da colheita entretanto concluída, mas a elas inacessível. Aqui, este resto, recolhido com
afã, é, paradoxalmente, o excesso que a uns sobeja e é desprezado,
mas que se torna, para outros, fonte de subsistência essencial. Que
este resto seja colhido quase com reverência pelas três figuras da tela
de Millet confere-lhe um estatuto que não se esgota na alegoria moral
exposta na superfície do quadro – ele transcende a mera luta pela
sobrevivência, em contexto de flagrante desigualdade social; o resto
que aqui se recolhe é sugerido como fonte de esperança, quase espaço
de utopia, embora paradoxalmente esteja humildemente rés à terra.
Poderá, quiçá, ser lido como metáfora da própria arte de Millet, que
toma como assunto os mais humildes representantes da sociedade da
época – restos sociais, dir-se-á.
No início dum longo ensaio literário, escrito em 1914 e intitulado
“Study of Thomas Hardy,” o escritor britânico D. H. Lawrence recorre
também à categoria de “resto” para a opor, justamente, à mera luta
pela sobrevivência. Segundo o autor, a humanidade tem-se iludido a
imaginar a história da sua evolução como sendo fundamentalmente
determinada por um instinto de sobrevivência, uma necessidade insaciável de garantir três aspectos essenciais: alimento, vestuário e abrigo,
na ânsia de se proteger do caos primordial que a confronta. Esta é
sem dúvida uma narrativa legítima que explica os inegáveis progressos alcançados pelo homem ao longo dos séculos, mas não é toda a
verdade. O resto desta história mostra-nos um outro movimento de
sinal contrário e que é caracterizado pelo excesso, pela exuberância,
pelo supérfluo, aparentemente injustificado/ável:
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Working in contradiction to the will of self-preservation, from the very
first man wasted himself begetting children, colouring himself and
dancing and howling and sticking feathers in his hair, in scratching pictures on the walls of his cave, and making graven images of his unutterable feelings. So he went on, wildly and with gorgeousness taking
no thought for the morrow, but, at evening, considering the ruddy lily.
(Lawrence: 7)

Também Tolentino Mendonça (6) argumentou no mesmo sentido,
ainda que o tenha dito de um outro modo, ao afirmar: “[…] se a vida
não transbordar não é vida”.
No mundo natural, e não apenas no plano humano, este transbordar, esta exuberância ou excedência é evidente em aspectos como um
campo salpicado de papoilas escarlates – uma estridência cromática
que inspirou tanto poetas como pintores e que, em cada primavera,
com a sua desmesura, nos surpreende e encanta. Como às crianças
encanta a flor feita com o resto de massa com que a mãe remata o
centro da tarte, acabada de preparar para o jantar. A sobra que se transforma em rosa de massa supérflua adornando a fôrma circular torna-se
alimento já não do corpo, mas do espírito (cf. Lawrence: 9).
Poderíamos olhar a essência do empreendimento artístico como
esta rosa supérflua, este aproveitamento dum resto, duma sobra –
uma reciclagem em jeito de bricolage, como tem vindo a ser defendido e praticado pela arte pós-moderna, em tempos de pós-produção
(cf. Bourriaud). Um resto, um gesto, aparentemente inconsequente ou
supérfluo, de que a arte se alimenta e nos alimenta.
Por exemplo, no conto pós-moderno e auto-reflexivo da britânica
A. S. Byatt, “Art Work”, da colectânea The Matisse Stories (1992), é a
personagem de Mrs. Brown, mulher-a-dias dum casal de artistas, que
se revelará, irónica e inesperadamente, a artista mais interessante dos
três. Recolhendo e aproveitando com zelo os restos de roupa e tecido
que são rejeitados ou deitados para o lixo por esta família, Mrs. Brown,
à noite, após um dia de trabalho extenuante, no espaço duma arrecadação exígua, dedica-se, qual negra Penélope, a tecer uma teia colorida, um patchwork inédito, em que a exuberância das combinações
cromáticas pouco convencionais faz nascer um mundo deslumbrante
de fantasia. Como a própria admite, trata-se dum mundo que reflecte
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a excitação de estar viva (cf. Byatt, 1992: 85) e, no dizer do autor do
catálogo da exposição que depois lhe dedicam, nele se manifesta “an
excess of inventive wit” (Byatt, 1992: 83 – enfâse minha).
A arte é, assim, resto e excesso. Sobra de energia vital que nos
aguça a imaginação e, no caso da arte literária, se transforma em estímulo muitas vezes invisível, pois, como nos lembra a mesma autora,
A. S. Byatt, num ensaio em que distingue o retrato visual do retrato
verbal: “Um retrato num romance ou num conto pode ser a imagem
de coisas invisíveis – processos mentais, atracções, repulsas, mudanças
subtis ou violentas afectando vidas inteiras ou conjuntos de vidas.”
E acrescenta: “O impacto da descrição em linguagem visual de um
rosto ou de um corpo pode até depender do facto de não ser visível”
(Byatt, 2001: 1-2 – tradução minha). Talvez por isso mesmo, na célebre
obra de Antoine de Saint-Exupéry O Principezinho, o protagonista agradece ao piloto quando este, desesperando de alguma vez conseguir
representar satisfatoriamente uma ovelha, opta por desenhar uma
caixa rectangular com três buracos, dentro da qual estará a ovelha,
e o rapazinho fica delirante… De igual modo, também “a raposa-pensamento”, do célebre poema homónimo do britânico Ted Hughes, salta
para dentro do “buraco negro da cabeça” do leitor, depois de um exercício de ilusionismo verbal em que, vindo do nada, o animal se anima
e corre para nós, à medida que as palavras do poeta se metamorfoseiam em vida e movimento, lembrando-nos o célebre verso de Pessoa:
“O mito é o nada que é tudo.” Sinaliza-se aqui a importância da deriva
criativa do leitor, do seu espaço de liberdade, aparentemente alicerçado em não mais do que um vestígio verbal, quase negligenciável,
que foi, presumivelmente, o que terá levado Marcel Proust a definir a
leitura como um momento que potencia para o leitor o que designa de
“incitações.” Diz-nos ele: “Sentimos perfeitamente que a nossa sabedoria começa onde a do autor acaba […]” (Proust: 44). O autor quase
se torna aqui descartável, ou, para citar Paul Valéry, numa das suas
célebres frases provocatórias: “um detalhe inútil”.
Mas se o drama e a poesia derivam sustento, sem dúvida, dum
resto ou excesso invisível, é talvez a narrativa que melhor evidencia
esta fome omnívora dos restos ou sobras verbais que saturam afinal
qualquer comunidade humana. É a narrativa que, aparentemente de
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modo mais pedestre ou rasteiro, manifesta essa fome insaciável de
palavras que depois se constituem em trampolins imaginativos que
convidam os leitores ao (re)conhecimento e à deriva imaginativa.
Ensinou-nos Mikhail Bakhtin que o romance é amorfo e omnívoro,
querendo com isto dizer que a sua forma, à partida esquiva a qualquer constrangimento ou convenção genológica, decorre e depende
das múltiplas linguagens que indiscriminadamente o vêm preencher –
que a todas dá abrigo e a todas acolhe, sendo elas que, no seu polimorfismo, acabam por conferir-lhe uma fisionomia à partida imprevista e
imprevisível.
Gostaria agora de colocar a questão de outro modo e interrogar a
pertinência e usos da literatura, em especial da narrativa, num âmbito
que extravasa as tendências mais marcadas da crítica e teoria literárias
mais ou menos recentes, ou seja, que vai para além da esfera da crítica
académica ou da leitura literária, um pouco na linha do que propõe
Rita Felski na sua obra de 2008 Uses of Literature. Inspirando-se sobretudo numa atitude fenomenológica, como a que é perfilhada por um
Paul Ricoeur, Felski afasta-se deliberadamente de teorias da leitura e
de outros modelos teórico-críticos propostos ao longo dos séculos xx
e xxi e defende:
“Back to the things themselves” – was phenomenology’s famous rallying
cry: the insistence that we need to learn to see – to really see – what lies
right under our noses. We are called on, in other words, to do justice to
how readers respond to the words they encounter, rather than relying on
textbook theories or wishful speculations about what Reading is supposed
to be. (Felski: 17)

O que esta autora pretende é tomar a sério aquilo que qualquer
leitor (e não um leitor especializado: um crítico ou um académico)
procura na literatura. E conclui que esses são aspectos que as recentes
teorias literárias têm estranhamente negligenciado.
Felski titula os quatro principais capítulos da sua obra com os
motivos que, segundo ela, empurram os leitores para a literatura –
são eles: Reconhecimento, Encantamento, Conhecimento e Choque.
Centremo-nos em dois deles: Reconhecimento e Conhecimento.
O que a autora nos quer transmitir é a ideia de que, no primeiro caso
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– Reconhecimento –, a “literatura funciona como um guia para a
autoanálise e para o autoconhecimento” (Felski: 83). Ou seja, por
meio dos textos literários que lemos, somos levados a um exame intrasubjectivo desencadeado pela complexidade das formas de vida verbalmente representada na obra. Por Conhecimento, por outro lado,
a autora refere-se a “tudo o que a literatura revela para lá do sujeito”
(Felski: 83), impelindo a um exame extra-subjectivo.
Ora, no âmbito do projecto interdisciplinar “Narrativa & Medicina”, pude constatar e comprovar como o tipo de exercício imaginativo potenciado pela leitura pode dar um contributo significativo para
a formação do pessoal médico e paramédico, ao permitir-lhes aceder
imaginativamente à experiência do outro e, assim, especularmente
reconhecer-se nele e, simultaneamente, experimentar a sua diferença.
Conhecimento e re-conhecimento de si e do outro são instrumentos indispensáveis ao exercício judicioso e eticamente consciente da
clínica médica, sobretudo nos dias de hoje, em que um paradigma
duro, de pendor cientificizante, desencorajou no encontro clínico a
escuta atenta do relato do doente, a avaliação do seu contexto sociocultural, familiar e religioso. Impõe-se reequilibrar os extraordinários
avanços registados na medicina como ciência e a decorrente tendência para uma certa subalternização da relação interpessoal no encontro clínico, com a necessária reconsideração do doente como pessoa
a quem a doença afecta a níveis que vão muito para lá do biológico.
Muitas destas atitudes e tendências entendem alguns autores ser a
justa consequência da crença inquestionada e (quase) exclusiva no
valor decisivo dos exames auxiliares de diagnóstico e, sobretudo,
no rigor das técnicas de imagem.3
Treinado para curar situações de doença vistas como disfunções
biológicas ou problemas físicos a resolver, convicto de que a/s ciência/s médica/s e os seus inegáveis progressos são garante do sucesso,
o aluno das actuais escolas médicas não está em geral preparado para
dar atenção ou sequer valorizar tudo o que interfira com uma avaliação
objectiva do caso que tem perante si, como seja a atenção ao sofrimento do doente, às suas ansiedades face a uma doença incurável ou
à iminência da morte. Por outro lado, não está sequer disponível para
admitir que não sabe ou que se enganou (cf. Newman: 34).
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Na obra de 2008 intitulada Illness, a filósofa britânica Havi Carel,
quando confrontada com uma doença respiratória degenerativa,
potencialmente fatal (LAM – lymphangioleiomyomatosis4) e com uma
esperança de vida limitada, apercebeu-se das consequências nefastas
deste tipo de atitude em grande número de profissionais de saúde.
Constatou depois que ela estava na base da queixa mais frequente por
parte dos doentes com quem contactou. Conforme nos diz:
The complaint that seems to appear near-universal in this context [the
author’s “daily contact with other patients from the UK and across the
world”] is: why am I not treated as a person? This complaint points to a
certain culture within the medical world, of treating illness as a purely
biological dysfunction. If disease is seen as a malfunction it (and the
ill person) will be treated very differently than if it is seen as a worldtransforming event, modifying the life-world of the ill person. (Carel: 54)

Segundo Carel, só há uma saída: introduzir no âmbito médico e
hospitalar uma abordagem fenomenológica, isto é, incluir a perspectiva da doença na primeira pessoa, que tem sido o elemento ausente.
Só o relato da doença por quem a experimenta pode tornar acessível
aos profissionais de saúde a visão das transformações acarretadas pela
mesma na vida do doente, só ele pode revelar o impacto da doença no
seu dia-a-dia, nas suas expectativas (ou na ausência delas). Só assim se
pode remediar a assimetria do encontro clínico. Sentir-se reconhecido
como pessoa pela médica ou pelo enfermeiro, por outro lado, ajudaria/á a gerar mais confiança no doente e a torná-lo mais receptivo e
cooperante no tratamento (cf. Carel: 54-5).
Neste contexto, a literatura pode ser um instrumento de extrema
valia, ao fornecer situações reais ou ficcionadas de doença (“illness narratives”), narrativas sobre doença escritas por médicos, mas também,
e simplesmente, ao estimular o leitor a colocar-se no lugar do outro
veiculado pelo texto. Além deste aspecto relacional de auto- e reconhecimento, de índole ética, há também uma dimensão estética,
a que Felski chama de “encantamento”, que ajuda a uma adesão ritual
à experiência lida por parte do leitor. A ética e a estética podem, assim,
com proveito, aliar-se à ciência. Transpõem os muros da universidade e
entram no hospital, na clínica, concretizando o anúncio feito em 2007
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por Lennard J. Davis e David B. Morris, no seu “Manifesto das Bioculturas” [“Biocultures Manifesto”], em que advogam a interdependência
entre saber científico e saber humanístico:
To think of science without including an historical and cultural analysis,
would be like thinking of the literary text without the surrounding
and embedding weave of discursive knowledges active or dormant
at particular moments. It is similarly limited to think of literature […]
without considering the network of meanings we might learn from
a scientific perspective. […] The biological without the cultural, or the
cultural without the biological, is doomed to be reductionist at best and
inaccurate at worst. (Davis & Morris: 411)

Porque todos somos, afinal, parte integrante duma “comunidade
de intérpretes, transversal às disciplinas, intérpretes que [desejavelmente] estão dispostos a aprender uns com os outros” (Davis & Morris:
416).5 A invisibilidade intrínseca e os “restos” de que se constrói a
literatura podem contribuir decisivamente para o diálogo e a aprendizagem interdisciplinares indispensáveis a uma tal comunidade.
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Notas
1

2
3
4

5

O artigo apresentado resulta de investigação desenvolvida no âmbito do projecto
Medicina & Narrativa – (Con)Textos e Práticas Interdisciplinares [Ref. PTDC/CPC-ELT/
3719/2012], do CEAUL/ULICES – Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de
Lisboa, financiado pela FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia).
Relembre-se a célebre frase de Hegel: “Dieu est mort, maintenant c’est le temps de
l’esthétique.”
Veja-se sobre isto, por exemplo, João Lobo Antunes. A Nova Medicina. Alfragide: Fundação Francisco Manuel dos Santos e Relógio d’Água, 2012. 29-30.
“LAM, or lymphangioleiomyomatosis (lim-FAN-je-o-LI-o-MI-o-ma-TO-sis), is a rare
lung disease that mostly affects women of childbearing age. In LAM, abnormal,
muscle-like cells begin to grow out of control in certain organs or tissues, especially
the lungs, lymph nodes, and kidneys. Over time, these LAM cells can destroy the
normal lung tissue. As a result, air can’t move freely in and out of the lungs. In some
cases, this means the lungs can’t supply the body’s other organs with enough oxygen.”
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/lam/ (acedido em 11-9-2014).
“In the end, all branches of knowledge interpret. Interpretation isn’t all that they do,
but it constitutes a massive common ground. […] Biocultures argues for a community
of interpreters, across disciplines, willing to learn from each other.”
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An ominous new world: dystopia
or the ways of human imperfection
Adelaide Meira Serras
FLUL; CEAUL/ULICES

In memory of my Professor

Fernando de Mello Moser dedicated one chapter of his book Tomás
More e os Caminhos da Perfeição Humana [Thomas More and the Ways
Towards Human Perfection] (1982) to the issue concerning the ways
English Renaissance writers envisaged for humankind as whole, or
for the English people only, to achieve perfection. He called it “The
Island and the Vision” in an obvious anticipation of his approach
to More’s Utopia, and to other works which shared More’s visionary
gift for putting forward fairer and happier societies in order to pave
the way towards future and less imperfect generations. The new
literary genre named after More’s picture of an imaginary reflection of
England framed by a wise set of laws and a humanistic education for
all its inhabitants became an inspirational “brave new world” where
men and women could pursue their ethical, intellectual, political, and
spiritual path aiming for a higher level of individual and collective
existence.
This path towards perfection presented by More in his Utopia was
set up on his firm belief in humankind’s dignity, a belief he shared with
other contemporaneous humanists, as is the case in Sir Thomas Elyot’s
The Book Named the Governor (1531), or in Thomas Hoby’s translation
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of Castiglione’s Il Cortegiano (1561), as Moser (53) points out. However,
in the early sixteenth century, English Renaissance was still in progress;
the medieval world vision lingered on in many aspects, the new
aesthetics were being experimented, albeit with a foreign flavour, and
science was vying with magic for its recognition as the way to reach
true knowledge. C. S. Lewis, in his essay “New Learning, New Ignorance” (1954) contrasts the transitional and restless, tentative frame
of mind of the times in search of new answers with the slower, newer
artistic and literary production – the “Drab period”. From an anthropomorphic perspective, man’s newly found responsibility in relation
to his own fate also raised doubts in some quarters about his ethical
fortitude. So, not everyone considered human dignity a reliable asset:
Erasmus laughed at it in his famous work, The Praise of Folie, he dedicated to his friend Thomas More; Montaigne (441) doubted it in his
Essais, in “Apologie de Raimond Sebond”:
Il en faut faire de mesme, et accompaigner nostre foy de toute la raison
qui est en nous, mais tousjours avec cette reservation de n’estimer pas que
ce soit de nous qu’elle dépende, ny que nos efforts et argumens puissent
atteindre à une si supernaturelle et divine science. Si elle n’entre chez
nous par une infusion extraordinaire; si elle y entre non seulement par
discours, mais encore par moyens humains, elle n’y est pas en sa dignité
ny en sa splendeur. Et certes je crain pourtant que nous ne la jouyssions
que par cette voye. Si nous tenions à Dieu par l’entremise d’une foy vive;
si nous tenions à Dieu par luy, non par nous; si nous avions un pied et
un fondement divin, les occasions humaines n’auroient pas le pouvoir de
nous esbranler, comme elles ont; nostre fort ne seroit pas pour se rendre à
une si foible batterie; l’amour de la nouvelleté, la contraincte des Princes,
la bonne [Image 0186] fortune d’un party, le changement temeraire et
fortuite de nos opinions n’auroient pas la force de secouer et alterer nostre
croiance; nous ne la lairrions pas troubler à la mercy d’un nouvel argument et à la persuasion, non pas de toute la Rhetorique qui fust onques;
nous soutienderions ces flots d’une fermeté inflexible et immobile.

Moser (52-53) draws our attention to the bifocal vision conveyed
by Sir John Davies in his poem Nosce te Ipsum, where man is depicted
as made in God’s image, but, simultaneously, a corrupted material
creature. He attributes this pessimistic appreciation to the Calvinistic
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belief that humankind’s salvation depended only on God’s benevolent
will, men being impotent to change their eternal fate through their
good deeds.
Nonetheless, Moser’s emphasis is definitely on the positive image
of man as is exemplified by More and his Utopia, a project to lead
men in the path of perfection, as synonymous with happiness. He
further acknowledges that, though in a different perspective, Francis
Bacon’s New Atlantis also pursues this same goal: a perfecting process to
ensure human beings may live a happy or happier life. The difference
between these two utopias lies on the very notion of happiness: the
former is focused on a spiritual perspective, aiming at a blissful eternal
life in the divine realm, while the latter is homed in an earthly joyful
life; the former depends on God’s judgment and mercy, the latter on
men’s ability to discover, through science, how to take advantage of
the material world around him to be healthier and wealthier, indeed
to live longer and looking more beautiful, in more pleasant and easier
conditions. Briefly, Bacon did not just put the new science in the spotlight, but he made the apology of men’s ability to know and, thus,
dominate Nature, whereas More kept his faith in a transcendental ultimate bliss.
Again, as Moser (60) also points out, both works are concerned
with society and its improvement and eventual perfecting possibilities, and in his opinion Utopia stresses the binomial individual/society,
because, contrary to Bacon’s unfinished work, More’s comprehends
every aspect of human life, its routines and higher aspirations and
targets. Thus, according to More’s holistic view, humankind’s earthly
journey, albeit transitional, prepares humankind to the actually important real life – i.e. eternal life.
Actually, with the passing of time and the emergence of fragmentary visions of the world opposing the medieval and Renaissance
Weltanschauung, brought about by numerous scientific discoveries
and the consequent multiplication of specific fields of knowledge, the
certainty of a unique model of the perfect society was bound to be
lost. In its stead, distinct proposals to improve society turned up either
defending or attacking current ideologies. Isaiah Berlin (37) in his
essay “The Decline of Utopian Ideas in the West” considers Herder to
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be the first philosopher and historian to declare, in an articulated way,
that values are not universal: “[…] every human society, every people,
indeed every age and civilization, possess its own unique ideals, standards, way of living and thought and action”. This cultural perspective, denying the prevalence of immutable, universal rules or criteria
of judgment allows each culture or nation to find their own solutions
in order to ensure the possible happiest and fairest life for their people.
Marxism, or socialism in its several facets seem to have offered the
last universal project for universal happiness. William Morris’s News
from Nowhere (1890) illustrated this aim, and Bloch, in The Principle of
Hope, published in the fifties, tried to explain utopia as the universal
project to achieve the perfect society: in his view, utopia is but a stage
in the chain of historical events, an element that will help make things
come true. After a long period of conflicts, a timeless, static, serene
collective way of live will come into being.
The alternative to the socialist solution appears to be chaotic: the
romantic notion of individualism, formerly associated with ideals of
freedom for each man and independence for each and every nation
– illustrated both by the American and French Revolutions –, led up
later to feelings ranging from dissatisfaction to fear of an impending
doom.
History seems to confirm this almost apocalyptical view. Whereas
with the breaking out of the two World Wars and the authoritarian
regimes which took over in the thirties in several European countries,
v. g. Stalinism in the Soviet Union, Salazar’s and Franco’s dictatorships in the Iberian Peninsula, Mussolini’s fascism in Italy and Hitler’s
Nazism in Germany, these great unitary visions of the perfect society
started declining eventually making room for prophetic warnings of
“change and decay”. Faria (362-363), in “Fernando de Mello Moser:
A Cultura e os Caminhos da Perfeição” [The Culture and the Ways of
Perfection], regards the mid-twentieth century as the moment when
the signs of what she designates as “maladjustments” become more
evident. Bearing on Thompson’s notion of impossible “Natopolitism”,
that is, the denial of the existence of a free world where divergent
theories coexist, everything would just consist in a cluster of mere
opinions with no intellectual or social responsibilities. That would,
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indeed, strike the definite blow on utopian writing: “Apatia, desencantamento, alienação tornaram-se as palavras chave da cultura da
segunda metade do século xx” (363).1
Hence the rise of dystopian fiction, or anti-utopia as Berlin would
rather call them, as is the case with Aldous Huxley’s Brave New World
(1932) or George Orwell’s Nineteen Eighty-Four (1948). The obvious
irony of Huxley’s title links these two moments in humankind’s
world vision, the optimistic, constructive attitude of the past, and
the warning, often hopeless and powerless narrative of the twentieth
and twenty-first centuries. Undoubtedly the darker side of science had
shown itself in the Hiroshima and Nagasaki bombings making Bertrand
Russell appeal to men’s ethics so as to avoid such horror should occur
again. Also, the chemical experiments aiming at mental and/or genetic
manipulation were gaining momentum, namely, the mustard gas used
in World War I and the “truth drugs” that became popular among the
intelligentsia of the Western and Eastern blocks during the Cold War,
much new weaponry and many surveillance devices were invented.
Huxley foresaw some of these dangerous discoveries and their impact
on the possibility of letting a free society prevail.
The impending question of individualism or socialism continues
to defy both ideologists and utopia writers, given that there seems to
be no viable convergence between the individual pursuit of happiness
and the good of the community. In extreme circumstances at least,
these premises seem to confront each other, discarding both the Christian commandment “Love thy neighbour” and the Marxist ideal of the
altruistic “New Man”.
Huxley feared the collective uniform apathy and alienation could
spring from the growing consumerism of an industrialised world eager
to find new markets or expand old ones in order to sell more and more
goods and so increase the producers’ profits in like manner. He saw in
American society, and particularly in the state of California, the symbol
of this way of living. The artificiality of urban spaces, the production of goods in assembly lines, dehumanising the workers and the
human familial and affective relationships, the massification of work,
entertainment or any other daily routine, all contributed to an unauthentic existence, a sort of cloning of real life devoid of true feelings
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and emotions or intellectual curiosity – in fact, a world of childish
“make believe”. Even the conquered political stability, the advances in
medical science, in building and sanitary techniques, or the improvements in the means of transport and all other possible handy gadgets
invented to make life more pleasant seem a very poor reason to discard
higher, more demanding ideals. Hedonism in Huxley’s depiction of
his new world is, after all, not synonymous with happiness.
In Orwell’s Nineteen Eighty-Four, collectivism is achieved, not
by genetic manipulation or drugs administration, but through strict
surveillance – “Big Brother is watching you” – using a kind of interactive screen (unknown and undiscovered at the time of the writing
of the work), inducing coercive measures, such as physical and mental
torture, in order to suppress any glimpse of individual opinion or
curiosity, individualism being the great corrosive factor that might
dare to attempt against the political statu quo. In spite of Thompson
disbelief in the strength of opinions, Orwell showed how much they
were feared in dictatorial regimes, both left or right wing ones. In this
society, even political stability seems precarious, since it is only kept
by the use of force and does not expand beyond the country’s boundaries. In fact, there is always a war being waged to keep internal cohesion by creating a safe way to vent people’s frustrations while focusing
on a somewhat archetypal enemy.
When one compares the mid-twentieth century with the Renaissance period, it is clear that in both cases Europe and the world in
general were changing in a drastic way. On the one hand, the paradigmatic revolution from geocentrism to heliocentrism, the new geographies registered by the Discoveries, the religious Schism between
Roman Catholicism and Christian Protestantism, and the aesthetic
revolution leading from medieval Gothic to Classicism, all put together
caused such a commotion in the lives of common men and nations
that it would be euphemistic to call it a troubled period. On the
other hand, twentieth-century political history, embracing not only
the great international conflicts, but also the confrontations about
political rights for workers or women, the social struggles concerning
health and educational issues either for children or for whole populations, the upsurge of racial confrontations and, in the early years
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of the twenty-first century, terrorism are ingredients making up for a
picture of vibrating but unquiet times.
The shift from an optimistic, constructive attitude, which reached
its climax during the Enlightenment, is very clearly stated by Kant
(1) in his famous manifesto What is the Enlightenment? [Was ist die
Aufklärung?]:
Enlightenment is man’s release from his self-incurred tutelage. Tutelage is
man’s inability to make use of his understanding without direction from
another. Self-incurred is this tutelage when its cause lies not in lack of
reason but in lack of resolution and courage to use it without direction
from another. Sapere aude! “Have courage to use your own reason!”

This was the era of a solid modernity, to use Zygmunt Bauman’s
words, when the educated men of the times believed the mysteries of
the universe could be unveiled through their study and their recently
found methods: the Cartesian rationalism, combined with the rigour
of mathematic calculus and experimentalism were the tools that were
to enable humankind’s rule over Nature, as well as over human nature
itself.
However, over the last two centuries, and especially from the
twentieth-century on, an end was finally put to these long-lasting
certainties. Despite the many advances in different scientific fields
and the several social and political measures to make life more enjoyable, dissatisfaction (in various degrees) does prevail. The dystopian scenarios of oppression, enslavement, annihilation of the most
humane features presented by Huxley and Orwell coincide in a portrait
of an ominous world, deprived of the courage or braveness to overcome it. Bauman (5-6) believes “the task of constructing a new and
better order to replace the old and defective one is not presently on
the agenda of the realm where political action is supposed to reside”. If
so, this may be the last motive to be borne in on earth so as to consider
the current world an ominous place to live. When the previously solid
factors seem to melt into a relativistic perspective and even scientific
axioms (the most recent creed) such as time and space become relative, everything is being constantly reclassified and shaped as is the
case with liquids.
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Bauman’s notion of contemporary fluidity, both in an ideal and
material perspective, at individual and collective levels, is unfolded by
the philosopher Steven Luke in his disquieting narrative, The Curious
Enlightenment of Professor Caritat. By playing with his main character’s
homonym, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis Condorcet,
an important figure of the French Enlightenment with important
works on political philosophy, this novel of ideas evolves in the form
of a quest: Professor Caritat is compelled to travel around the world
in order to discover the best political system for people to live in with
all the conditions required so one may be happy. Unfortunately, all
the societies he calls upon, in spite of their near-perfection at first
sight, quickly show their flaws. We must then draw the conclusion
that every political solution meets its opposition; every system has
its enemies and its victims. Certainties and principles melt away in
this fluidity which, nonetheless, does not suffice to justify humanity’s
apparent abdication of being accountable for its own fate.
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Note
1

Apathy, disenchantment, alienation became key words of the culture of the second
half of the twenty century (translation mine).
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After “The Rise of Contemporary Britain”
A contemporary perspective on British Cultural Studies
Luisa Leal de Faria
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In the volume of works by Professor Fernando de Mello Moser
published in 2004 with the title Dilecta Britannia, the last paper edited,
and until then unpublished, dates from 1983 and bears the title “The
Rise of Contemporary Britain: 1945 and After (Topics)”. In these notes,
clearly written down as a first draft leading to a more developed piece,
Professor Moser gives the reader an overview of his thoughts about
the main issues which were changing Britain’s perception of her identity in the post-Second World War period. The way these topics are
recorded gives us a glimpse into his concerns about the recent past
and the near future of British culture, supported by several publications he selected as sources of information and which may reveal, at
the outset, the complexity of his frame of mind. He lists five books
which we may classify within the category of histories of contemporary Britain, one reader on the sociology of Modern Britain, and three
works by Raymond Williams: Culture and Society, The Long Revolution
and Marxism and Literature. All these references are important for the
understanding of his short and incomplete essay, as we will see later
on. But what strikes the reader most of all in these notes is the author’s
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own, deeply personal, way of interpreting the world in general, and
British culture in particular.
These “topics” may look, at first sight, like a new departure in
Professor Moser’s writings. His own words at the opening of the text
are: “In my earlier lectures I was essentially looking at the past […].
I am now shifting from a point of view of indirect experience to one of
semi-direct, and sometimes direct experience” (“RCB”: 480)1. In fact,
his articles and lectures, compiled both in Discurso Inacabado (1994)
and Dilecta Britannia (2004), reveal his long term interests in subjects
from the Middle-Ages and the Renaissance, to the 19th and early 20th
centuries. His publications in the early eighties show a kind of coming
of age of his earlier studies on medieval theatre, Gil Vicente and
Shakespeare, Camões, English Renaissance, Thomas More and Damião
de Góis. About a dozen papers or lectures, a full book on Thomas More,
written or published in the space of little more than two or three years,
are evidence of his concern for these subjects. But also, in the space of
a couple of years, from 1981 to 1983, we find one paper on Byron, one
on John Galsworthy and Fernando Pessoa – this one with the breathtakingly beautiful subtitle “Vision of Empire and the Geography of
the Soul” (“Visão do Império e Geografia da Alma”) – and a renewed
shift towards Portuguese culture, both in the inaugural lecture of the
Course of Portuguese Language and Culture for foreign students at the
Faculty of Letters, in 1982, and in his lecture at Gulbenkian, given in
1983, on “The Portuguese Man in the Tropics”, about Gilberto Freyre
and “Lusotropicalism”.
This brief review of Professor Moser’s preferred subjects serves the
only purpose of stressing the novelty of his notes on contemporary
Britain in the context of his scholarly production of the early eighties.
Of course, his interest in translation and in reception studies were
always there, as proof of his interest in the English language as a living
entity, connecting the past with the present. But here he addresses
“contemporary Britain” from a plurality of perspectives which deserve
to be examined. In this examination we may find a number of continuities in the way Professor Moser analyzed his preferred objects of study,
but also new departures. And these departures have to do, in my view,
with what came to be called the “cultural turn” in English Studies.
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Although the word “culture” is absent from the title, and the
author is writing these notes having students of literature in mind,
I read his text as a framing of the major problems faced by British
culture during the second half of the 20th century. Yet, what “culture”
was remains somewhat blurred. Implicitly, throughout Professor
Moser’s work, “culture” seems to be taken as the multiple expressions
of the life of the mind which could be analyzed through literature
and aesthetic productions – in a way, in the sense already developed
by Matthew Arnold in his definition of culture as “the best that has
been thought and written in the world”, further developed in what
Francis Mulhern called Kulturkritik during the first decades of the 20th
century. But the concept of culture so often mentioned in Professor
Moser’s works was closely linked to history, and he often talks about a
historic-cultural approach to literature. And yet again, he links culture
to society and never loses sight of the main purpose of interpretation:
the search for meaning, both in literary and cultural studies. He does
not examine cultural theory, as so many scholars were doing in the
early eighties, but he has a personal way of reading literature. In his
own words, in an unrevised paper written in 1983 on “Utopia: Its Challenges and Secrets”, we find this statement:
Perhaps I should, at this point, state my position as to the reading and
interpreting of any particular book. It is, I think, obvious that there are
two main approaches, and that they are not really mutually exclusive:
there is the approach – call it the subjective approach, if you like – of
taking the book to be what you, or each reader finds in it; and there is the
approach – let us call it historical, in a broad sense – which seeks, through
scholarship, to find undiscovered or lost keyes [sic] to the possible
meaning, or meanings of the work. I must quite honestly confess what is
probably only too obvious, and that is, that I normally favour the latter
approach. (DB: 200)

And he goes on to state the possibility of balancing both
approaches and to interpret a book in the light of one’s own experience or cultural background and, at the same time, to make use of
“the dreary work of scholarship” thereby bringing the text back to
life, instead of performing upon it a kind of post-mortem analysis.
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He was implicitly refusing, in my view, the kind of reading imbedded
in formalism and its developments into structuralism and semiotics
but, at the same time, both approaching and evading a major issue
which had been coming up in literary and cultural studies during the
seventies: the importance of ideology, the workings of hegemony. He
was approaching this issue by stressing the importance of the reader’s
cultural background in the work of interpretation. But he was, in a
way, evading the issue by not discussing it and taking for granted,
at least apparently, the objectivity of the interpretation and the relevance of all subjectivities as long as they were supported by sound
scholarship.
In the early eighties, these issues were of central importance
in what was appearing as a crisis in “English Studies”. In an article
published in the New Left Review, in 1981, Raymond Williams had
addressed the situation of literary studies in Cambridge as a crisis in
the dominant paradigm, in Kuhn’s sense:
[…] a working definition of a perceived field of knowledge, indeed of
an object of knowledge, based on certain fundamental hypotheses, which
carries with it definitions of appropriate methods of discovering and
establishing such knowledge. (Williams, Writing in Society: 192)

This paradigmatic shift was described and interpreted by Williams
as a shift in the very concept of literature, shaken in its traditional
definition – mainly Literature paired with Criticism – by the impact of
Marxism and structuralism. It is not possible, in the present context,
to present Williams’ arguments, but it seems important to stress
Williams’ own assessment of his own case (The Long Revolution: 209):
Much of the literary work I have done […] can be read as compatible with
what I called at the beginning the dominant literary paradigm. That is to
say, it is work which may be approaching the analysis and judgements of
literature with an exceptionally strong consciousness of the social determinants upon it, but the centre of literary attention is still there, and the
procedures are judgement, explanation, verification in terms of historical
explanation and so on.
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Yet, Raymond Williams proceeds to select, as already deviating
from the paradigm, two of his works: The Country and the City and The
Long Revolution with their attention to “the social history of English
writers, the social history of dramatic forms, the growth of standard
English, and also the new positions on what is necessary in the analysis
of culture” (Williams, Writing in Society: 209-10). He would eventually
bring all these perspectives together in the theoretical positions he
developed in Marxism and Literature, under the newly formed concept
of “cultural materialism”: “[…] the analysis of all forms of signification, including quite centrally writing, within the actual means and
conditions of their production” (210). And, precisely, Culture and
Society, The Long Revolution and Marxism and Literature were the three
works – besides the historical works – mentioned by Professor Moser
as inspiration for his interpretation of the rise of contemporary Britain
after 1945.
So, let us look very briefly into Professor Moser’s concept of
culture. In 1982, in the already mentioned inaugural lecture on Portuguese Culture he declared, right at the start (DI: 1):
To avoid ambiguities, I begin by clarifying the concept or concepts of
culture that underlie all these reflections. Culture will be, in the present
context, “social inheritance” as defined by the anthropologists, or yet “the
whole of the behaviours and ways of thinking belonging to a society”,
or yet still “the whole of the expressions and manifestations of human
activity which, in a specific space and/or time defines, through contrast,
an originality.

From this broad definition he goes on to describe Portuguese
culture as, at the same time, a subculture, assimilating in a centripetal
movement the major trends of European culture, and as a superculture,
projecting into the world, in a centrifugal movement, acculturation,
cultural encounters and the Portuguese Diaspora. He would develop
some of these levels of interpretation in his essay on Gilberto Freyre
and the construction of “Lusotropicalism”, in 1983, in a lecture entitled “The Portuguese Man in the Tropics” where, again, he stresses his
point of view as “historic-cultural” (DI: 399). And he adds (400):
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There is no culture without historical process: we may study a culture
according to a synchronic axis, but this will always correspond to a break,
for analytical or didactical purposes, in a process which is, by nature,
diachronic. At any moment, a culture is always the result of a historical
becoming […] The concept of culture as erudition is not at stake here.
This corresponds to just one area – albeit the most cosmopolitan and less
characteristic – of a specific culture. And culture, according to the anthropologists, is social inheritance: that which a society inherited, maintains,
transforms and transmits […] In that tradition or social inheritance, or
culture, and in each social situation within it, each individual is, at the
same time, defined by his contemporaries, pre-defined by his predecessors
and, consequently, he will pre-define his successors who will, in turn,
define him.

This perspective leads, inevitably, to the question of cultural
identity, which Professor Moser touches upon, towards the end of the
lecture, stating that Portuguese identity had been, and still was, in
crisis. He advocates a better knowledge of the past, a reflection upon
the present, a recognition of the great cultural inheritance which
should be interpreted as a vocation, so that Portugal might contribute
as an agent to intercultural and intercontinental relations. And this
is very much his main concern towards another culture in crisis: the
British culture.
In “The Rise of Contemporary Britain” he reflects upon the overwhelming changes that occurred after 1945, when “Britain ceased to
be an empire and saw her influence on the course of world events
greatly reduced” (“RCB”: 485). But he refuses a clean break with the
past and does not jump into a reflection on a post-modernity cut off
from what went before. His favourite historians – Geoffrey Barraclough,
K. M. Panikkar, C. B. Cox and A. E. Dyson – are there to support the
necessity of reading in context, and his own view of the vitality of
inheritance in the historical and cultural processes reinforces the need
to interpret the visible changes in relation with the perceptions of
“the overwhelming majority of the British people” (ibidem). His own,
personal and direct experience enters into a dialogue with his sources,
and detects a discontinuity between the narrative of change described
by the historians and the continuity of the assumptions of that
overwhelming majority which followed “still, somewhat uncritically,
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the assumptions inherited from the pride of the Victorians” (ibidem).
After 1945 Britain goes through an identity crisis best summarized in
Professor Moser’s own words (“RCB”: 485-6):
The British did not, and could not, see, in 1945, that victory over Germany
was the guarantee of Britain’s survival as a nation with a great past, but
not of Britain as a great power for the future as it had been in the past.
The awakening was slow to take place, and full of disenchanted expressions. This awakening, together with other factors of both the specifically
British and the general trends of world change, has led to a sort of loss of
identity of some sort, which has become one of the central features of the
past three decades.

His reading of the crisis selects the end of the British Empire and
its implication in the culture as a major turning point. But he also
selects three other features of the past thirty years as deserving close
attention. One, is the “leading part played by the young people in
the questioning of the patterns and ‘values’ of the society in crisis”;
another “the new ‘smaller’ dimension of our World, now that it is
connected by jets and mass media”; and, finally, “the suspicious questioning of authority […] and the hardening of authority” (“RCB”: 486).
Although they are just sketched, and not developed, these issues
relate to the concerns developed under the umbrella of what was
known, in 1983, as British Cultural Studies. Never a cohesive formation, always torn by ideological and methodological conflict both from
the inside and the outside, Cultural Studies nevertheless brought new
and fundamental inputs to the study of culture. The consequences of
the end of the Empire and the development of post-colonial studies,
the study of youth subcultures under the early semiotic approaches,
popular and mass culture, the role of hegemony and power in the
dynamics of culture, are some of the major objects of study within the
broad and blurred field of cultural studies. All these issues were tackled
by Professor Moser in the early eighties, as were so many others: when
he discussed mass culture in the context of medieval theatre, medieval and Renaissance culture with a few nods towards Bakhtin, canon
formation in the context of the reception of Camoens in England, the
connection between the Portuguese discoveries and the formation of
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the Portuguese Diaspora, the secularization of European culture, the
meaning and relevance of the study of ritual, among other no less
relevant issues in the study of cultures.
But there is another angle of analysis, always present in Professor
Moser’s later productions, which comes close the concerns already
developed by Raymond Williams: the role of the institution and the
importance of cooperative work. In the interview he gave to Professor
João Flor in 1983, about the future of English Studies in the Faculty
of Letters, Professor Moser links the politics of successive reforms, the
very conditions – both institutional and physical – of the constitution
of a Department of English Studies, with the much deeper concerns
about the role and mission of English Studies. And here, again, we
may find parallels with Raymond Williams’ concerns about Cultural
Studies as a formation, closely linked with the very conditions of its
existence. In Marxism and Literature, Williams had already given pride
of place to Gramsci and his concept of hegemony, and the post-Marxist
implications of the spread of consensus through the organic intellectuals and the dominant classes. Canon formation, the construction of
national literatures, Marxism, formalism, structuralism, semiotics, had
been objects of analysis in “Crisis in English Studies”. In “The Future
of Cultural Studies”2 Williams goes deeper into the very structure of
society, particularly into the levels of teen-age and adult education,
and their relation to institutionalized knowledge to try and understand how educational reforms and government policy contributed to
deep changes in contemporary culture.
There is, in Professor Moser’s later writings, this coming into
contact with deep change, in politics, policies, institutions; with the
very frame of knowledge, I might even say with the discourses of late
modernity, which disclose and reveal the gaps, the lacks, the instability and the always already of contemporary cultural analysis. There
is the anticipation of new fields of study, where the more traditional
tools of “criticism” might prove insufficient for the requirements of
analysis. There is the intuition into the centrality of the discourses of
power and hegemony in the analysis of culture. There is the appeal
to interdisciplinarity and cooperative work, the idea that the study
of English Literature, Language and Culture needed a closer relation-
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ship with other fields of study. And there is the idea of pluralism: the
refusal to enclose the field of English Studies in close chronological,
methodological or theoretical boundaries.
It is this genuine belief in freedom of thought, in the possibilities
of the institution for accommodating that freedom, his confidence in
the younger generations; it is all this that contributed to the contagious optimism with which he saw the future of English Studies at the
Faculty of Letters, and also the future of his beloved Portuguese identity and culture. And the study of “culture” might be a new departure
to make it all possible, in the future.
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Notes
1

2

“The Rise of Contemporary Britain: 1945 and After (Topics)” will henceforth be indicated by the abbreviation “RCB”. References to other essays will be identified by DI
(Discurso Inacabado) and DB (Dilecta Britannia).
Raymond Williams, The Politics of Modernism. London and New York: Verso, 1997
(1989). 151-162.
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