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� Sobre esta 3.a edição

Evanildo Bechara

Esta 3.a edição, na sequência da anterior publicada pela Editora Lucerna, em
1991, incorpora-se na Coleção Antônio de Morais Silva da Academia Brasi-

leira de Letras.
Vem agora enriquecida com as alocuções assinadas pelos Professores Doutores

Aníbal Pinto de Castro e Maria do Céu Fraga, proferidas em 2007, na sessão come-
morativa dos 150 anos de nascimento de José Maria Rodrigues, promovida pelo
Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos e Biblioteca Geral da Universida-
de de Coimbra.

Nesta oportunidade, a Academia Brasileira de Letras manifesta seu profundo
agradecimento por estar devidamente autorizada a tornar acessível ao público estu-
dioso brasileiro estas valiosas lições sobre a vida e a obra do notável camonista Prof.
Doutor José Maria Rodrigues.





� José Maria Rodrigues e
Os Lusíadas Anotados
por Epifânio Dias

Evanildo Bechara

Para a história interna e externa do nosso idioma é de singular importância o
séc. XVI e, nele, o papel disciplinador desempenhado por Camões na fixação

do português literário, especialmente em Os Lusíadas: o aperfeiçoamento das formas
linguísticas para servir de expressão às exigências estetico-literárias do Renascimento,
sem menosprezar o tesouro acumulado pela experiência anterior, e o espraiamento da
língua numa feição mais uniforme, no processo de expansão da Fé e do Império de
um povo que

E entre gente remota edificarão
Nouo Reino, que tanto sublimarão

são dois ângulos centrais que modelam e servem para definir o contexto do idioma,
em tão importante quadra da história cultural da gente lusíada.

O exame detido da riquíssima produção literária do séc. XVI está ainda à espera de
estudos microscópicos para que possamos um dia chegar a uma visão macroscópica
dessa realidade linguística.

Seria, entretanto, injusto, esconder que de há muito trabalhos esparsos vêm sendo
acumulados e, entre estes, estão os Estudos sobre Os Lusíadas que o ilustre filólogo portu-
guês José Maria Rodrigues escreveu ao apor notas à 2.a edição dos justamente louvados



comentários de Epifânio Dias à Epopeia camoniana. Há tempos vimos estudando esta
fonte importante para o conhecimento da língua portuguesa no séc. XVI, da qual pre-
tendemos preparar uma edição comentada, retirando-a do quase anonimato em que se
encontra, perdida nas páginas da Revista de Língua Portuguesa, de Laudelino Freire, no Rio
de Janeiro, para a qual foi especialmente escrita e aí estampada entre 1923 e 1925.
Entretanto, até a elaboração destes Estudos houve uma longa jornada percorrida e é a res-
peito dos passos iniciais deste percurso que cingiremos nossa contribuição a esta justa
homenagem à figura do notável lusitanista e amigo Paul Teyssier.

Fontes dos Lusíadas
Pelo testemunho do próprio J. M. Rodrigues, sabemos que começaram tarde seus

estudos mais sérios sobre a grande epopeia camoniana. Até aos 19 anos, quando con-
cluiu os preparatórios de instrução secundária no Seminário de Braga, só entrara em
contato com Os Lusíadas pelos excertos de antologia didática. Dois anos depois, pre-
parando-se para o ingresso na Universidade, vemo-lo preocupado com um entrosa-
mento mais perfeito do Poema, o que naturalmente estava muito longe de nos
prenunciar o camonista que se revelaria na idade adulta.

Estas linhas se acham ratificadas pela seguinte passagem de uma palestra do autor,
intitulada As minhas Viagens através e em Volta de Os Lusíadas, publicada em Lisboa em 1924 e
integrante do volume comemorativo ao Quarto Centenário do Nascimento de Camões:

“Quando em 1876 terminei os estudos em Braga (tinha então 19 anos), conhe-
cia da nossa epopéia nacional apenas os excertos que vinham nas Poesias Selectas
de H. Midosi. Dava-se até a circunstância, se a memória me não falha, de, nem
durante o curso do liceu, nem quando freqüentei as aulas de teologia, no Semi-
nário, me ter sequer passado pelas mãos a obra primacial da nossa literatura. Os
dois anos que depois vivi naquela cidade, antes de ir para Coimbra, aprovei-
tei-os estudando os preparatórios do liceu que ainda me faltavam para a matrí-
cula na Universidade, revendo alguns dos que já tinha feito e procurando travar
relações com Os Lusíadas, na sua íntegra. Adquiri para isso um exemplar... e
mãos à obra, com o firme propósito (o que era a inexperiência!) de não passar a
nova estância, sem que a precedente ficasse compreendida” (Ibid., 35).

Ainda aqui, aos 21 anos, o autor não se consagrara definitivamente à camonologia.
Tratava-se de preparação consciente para um degrau superior dos estudos e, sem dú-
vida, contato maior com a Epopeia, exigência que a um estudante sério e probo, do
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quilate de J. M. Rodrigues, se impunha como dever de patriotismo e aprimoramento
de cultura.

Nessa época, as dificuldades de interpretação cabal de Os Lusíadas se foram acumu-
lando à medida que o jovem passava de estância a estância, sendo que a primeira, con-
soante o próprio autor, fora o “que todo o mande” do verso 7.o, est. 6.a do canto I:

“Até a 6.a do C. I – continua a nos informar através da citada palestra – não hou-
ve novidade de maior, mas no 7.o v. desta surgiu-me um “que todo o mande”, que
não fui capaz de entender. Gastei uns poucos dias à busca da solução dos proble-
mas que o texto oferecia. Não achei nenhuma que me satisfizesse e senti uma im-
pressão de desânimo bem desagradável. Continuei com a leitura, mas aquele espi-
nho lá ficava. Iam aparecendo outras dificuldades mas já não teimava. Ficavam
para segunda leitura, para quando voltasse a 1, 6, 7” (Ibid., 37).

Esta dificuldade criaria raízes no espírito combativo de J. M. Rodrigues, e a ela, muito
mais tarde, dedicaria longo estudo com que pretendia dar-lhe solução, intitulado Sobre a
Interpretação de um Passo de Os Lusíadas. Aí, na 2.a nota de pé de página, faz-nos uma declara-
ção altamente importante para a fixação do início das pesquisas do autor na epopeia:

“Só muitos anos depois (i.é., depois da resolução firme de ler atentamente o
Poema), quando regressei aos estudos camonianos, é que consegui libertar-me
da obsidiante dificuldade” (Ibid., 38).

Se juntarmos os retalhos dessas informações de ordem cronológica, podemos con-
cluir que os primeiros ensaios sobre a língua e o texto d’Os Lusíadas foram escritos
quando J. M. Rodrigues andava por volta dos seus 47 anos, isto porque a época mais
recuada de que datam esses estudos é, segundo pesquisa nossa, 1904.

Foi nesse ano que ilustre filólogo encetou, pelos vários números da revista O Insti-
tuto, uma série de doze artigos1 sob a denominação Fontes dos Lusíadas, cuja separata vem
com a data de 1905, mas que, na realidade, se estende até 1913.
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1 � Os doze capítulos não saíam integralmente em cada número de O Instituto, mas se fracionavam irre-
gularmente pelos fascículos que vão dos fins de 1904 até 1913, quando, a páginas 123 do n.o 60, a obra é
concluída, pelo que se depreende da separata. Na revista, entretanto, aparece a indicação continua, como se J.
M. Rodrigues pretendesse prosseguir as Fontes. Se pensou nisso, nunca retornou especificamente à tarefa.
Em outros trabalhos, como, por exemplo, o em que estudou os pontos de contato da língua de D. Quixote
com a d’Os Lusíadas, teria o camonista português numerosas oportunidades de ampliar suas eruditas Fontes.
Como bem lembrou o Prof. Costa Ramalho no Prefácio à 2.a ed. das Fontes, o livro foi composto aos pou-
cos, “e porque o conhecimento da linguagem camoniana se foi nele apurando com o tempo, acontece com
alguma freqüência que o autor vem a corrigir mais tarde uma opinião formulada anteriormente” (pp. X-XI).



Rastreando as prováveis fontes diretas de que Camões se serviu para construir a
sua Epopeia – fontes que não somente forneceram os elementos narrativos, mas ainda
ministraram modelos de construções linguísticas – pôde J. M. Rodrigues inaugurar
definitivamente a estrada segura a percorrer: estudar as semelhanças e diferenças da
língua do poeta e do seu tempo, e a técnica de estilo e de versificação que aí vemos
praticada, investigação que representa subsídio indispensável a quem se abalasse a
uma edição crítica do texto do Poema.

Uma análise ainda que perfunctória das Fontes assegura a esta produção o marco
inicial da atividade de camonista que lhe atribuímos, apesar do voto contrário de Sal-
gado Júnior (1963, p. CVI), que concede este privilégio ao artigo Notas para uma edição
crítica e comentada d’Os Lusíadas, estampado no Boletim da 2.a Classe da Academia, Lisboa,
1920. São suas as seguintes palavras:

“Pode dizer-se que começa com este trabalho (a não ter em conta a crítica, de
1913-5) a exposição do que vão sendo as idéias de J. M. Rodrigues sobre o tex-
to da obra camoniana” (Ibid.).

De 1904 até pouco antes de morrer, em 1942, a produção de J. M. Rodrigues so-
bre os mais variados aspectos da língua e estrutura da Epopeia é ininterrupta e abun-
dante, infelizmente só aparecida em revistas e publicações comemorativas, muitas
delas de difícil acesso ao pesquisador de nossos dias, impondo, destarte, a urgência de
uma publicação dos mais importantes estudos de sua lavra2.

As Fontes refletem uma acurada e diligente leitura da Epopeia e das obras com ela
relacionadas, conforme demonstrou J. M. Rodrigues através de suas 639 páginas;
pasma ver a imensidão de fatos recolhidos e normalmente bem manipulados, apesar
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2 � A benemérita editora que publicava as revistas A Língua Portuguesa e O Ocidente, sob a antiga direção
de Álvaro Pinto, por mais de uma vez anunciou a saída de alguns estudos de J. M. Rodrigues; entretanto,
infelizmente, cremos que nada veio à luz até a presente data. Durante as últimas festividades de comemo-
ração do 4.o centenário da publicação d’Os Lusíadas, no meio de tantas reedições aparecidas em Portugal e
no Brasil, esperávamos que fosse o momento propício para surgir uma ou outra obra do ilustre camonis-
ta. Diante do silêncio, ousamos propor à II Reunião Internacional de Camonistas, realizada de agosto a
novembro de 1973, sob os auspícios do Ministério de Educação e Cultura e Universidade Federal Flu-
minense, a reedição dos Estudos sobre Os Lusíadas. Cumpre ainda acrescentar que por algum tempo esteve
planeada pelo Centro de Estudos Filológicos (cf. A Língua Portuguesa, vol. II, p. 234, Lisboa, 1930-31)
uma 2.a edição das Fontes dos Lusíadas, que só apareceu em 1979, entre as publicações comemorativas do
2.o Centenário da Fundação da Academia das Ciências de Lisboa, com substancioso prefácio do Prof.
Américo da Costa Ramalho. Por uma Nota final do pranteado Jacinto do Prado Coelho (p. 539), somos
informados de que esta 2.a edição havia sido programada, com introdução do Prof. Hernâni Cidade,
para assinalar o 4.o centenário da publicação da Epopeia.



de nem sempre podermos estar de acordo com as soluções e as indicações de fontes
propostas pelo insigne camonólogo. E o nosso entusiasmo por essa obra aumenta
quando se conclui que é resultado de pesquisa quase pessoal, pois que muito pouco
pôde colher dos estudos que o precederam. Infelizmente não nos sobram o espaço e o
tempo necessários para um exame mais acurado das Fontes, bem como fugiria ao pro-
pósito central deste trabalho.

Como dissemos, as Fontes assistiram ainda à publicação d’Os Lusíadas comentados
por Epifânio; a esta primeira edição referem-se, em geral, quase todas as notas inseri-
das nos Aditamentos e Correções (pp. 511-538), sem que, entretanto, seu autor faça qual-
quer alusão direta a Epifânio. Assim, já nas Fontes começa a surda polêmica travada
entre esses dois grandes mestres em favor de um melhor conhecimento da língua de
Camões e da língua portuguesa no século XVI.

Algumas observações a uma edição comentada
dos Lusíadas

É a segunda grande obra de J. M. Rodrigues com vista à elucidação de várias passa-
gens da Epopeia e à melhor fixação do seu texto, quer no seu aspecto de matéria poé-
tica, quer nas particularidades de língua e estilo do vate lusitano.

Este trabalho, aparecido nos volumes II a IV da Revista da Universidade de Coimbra, en-
tre 1913 e 1915, e estampado em separata em 1915 (Coimbra, 122 págs.), está inti-
mamente ligado e deve a sua existência à edição d’Os Lusíadas (Porto, 1910),
preparada e fartamente anotada por um lídimo representante da filologia em Portu-
gal, Augusto Epifânio da Silva Dias.

Esta edição d’Os Lusíadas representou passo decisivo para os estudos críticos do
Poema, principalmente pela sólida contextura do comentário, sem divagações supér-
fluas; o seu anotador reunia sólida cultura vernácula e clássica para desincumbir-se
honrosamente da tarefa, além de requintada experiência de edição crítica – com defei-
tos, é natural –, conforme nos atestam as Obras de Christovam Falcão (Porto, 1893), o
Esmeraldo (Lisboa, 1905) e um punhado de observações à fidelidade de textos portu-
gueses e latinos, nas páginas de revistas lusitanas e alemãs.

Entre os estudos sobre Os Lusíadas que teve de compulsar para preparar o seu traba-
lho, Epifânio consultou as Fontes de J. M. Rodrigues e a elas fez referência 28 vezes, em
geral para discordar. Entretanto, parece-nos que o que mais contrariou o escrúpulo do
ilustre sintaticista foi a facilidade com que J. M. Rodrigues propunha a alteração da li-
ção primitiva em favor de uma teoria, que, aos poucos, ele mesmo foi abandonando. A
oposição de Epifânio se revela bastante incisiva nesta passagem da Introdução:

� Estudos sobre Os Lus í ada s XIII



XIV � José Maria Rodrigues



“O Licenciado Manuel Correia, que eu não creio que morresse de amores
pela verdade, assegura-nos que o Poeta foi aconselhado pelos frades do conven-
to de S. Domingos de Lisboa a modificar a estância 71 e seguintes do canto IX.
Esta notícia do cura da freguesia de S. Sebastião da Mouraria parece-me que foi a que fez brotar
na mente do Doutor em teologia José Maria Rodrigues a idéia de que numerosíssimos versos do
Poema não apresentam a redação primitiva, bem melhor no seu entender, e que a perspicácia do
mesmo doutor logrou reconstituir – ATTINGIT QUOQUE POETICEN –, mas sim uma segunda
redação que o Poeta, infelizmente, aceitou de censores amigos. No tocante aos bons costu-
mes e pontos de religião ainda se compreende que o Poeta não cerrasse os ouvi-
dos a conselhos de pessoas amigas; que porém tratando-se de cousas puramente
literárias ele levasse a sua condescendência ao extremo que o Dr. J. M. Rodri-
gues imagina, e chegasse a substituir uma redação, não muito respeitadora da
lógica, mas em que não se ofende a cronologia:

“E mais avante o estreito que se arrea
Co nome seu despois”

pela que vem no texto impresso:

“E mais avante o estreito que se arrea
Co nome dele agora” (X, 141).

em que há um anacronismo, é supor o malaventurado Luís de Camões caído em
completa demência. Mas o certo é que, na maioria dos casos, a crença de a reda-
ção ser defeituosa ou menos aprimorada provém unicamente de o Dr. J. M.
Rodrigues não saber interpretar com acerto os respectivos passos do Poema”
(pp. XXIV-XXV. O grifo é nosso).

Para um temperamento sensível como o de J. M. Rodrigues, palavras desse
teor muito deveriam ter abalado o seu orgulho, e logo se preparou para a resposta,
já nas últimas páginas das Fontes, como anteriormente assinalamos. A maneira
como começa Algumas Observações é bem elucidativa: o título é evasivo (“a uma edição
comentada”) e a alusão do autor só se faz em nota de pé de página, sem preâmbulos
nem elogios iniciais.

Estava assim deflagrada uma polêmica surda, enérgica, e que nunca se concretizou
diretamente através das revistas. Se tal acontecesse, seriam imprevisíveis os resultados,
pois que J. M. Rodrigues e Epifânio Dias eram polemistas implacáveis; o primeiro já

� Estudos sobre Os Lus í ada s XV



se denunciara havia muito, sustentando uma questão contra Camilo Castelo Branco;
o segundo, pela sua erudição e contundência, contribuiu para a reformulação do ensi-
no do latim em Portugal.

Dessa polêmica sui generis resultou o maior acúmulo de informações já levantado na
filologia portuguesa sobre o texto do Poema, as fontes da matéria nele tratada e as pe-
culiaridades não só da língua de Camões, mas de todo o século XVI. Os trabalhos da
lavra de J. M. Rodrigues e Epifânio Dias se transformaram em obras de consulta e de
referência obrigatórias por onde deve começar quem se abalance a estudar, sob qual-
quer prisma, as produções literárias de Luís de Camões.

Antes de passarmos ao exame dos resultados desse primeiro direto embate de idei-
as – dizemos assim porque, ao discordar de soluções apresentadas por J. M. Rodri-
gues nas Fontes, Epifânio já fizera um confronto inicial –, cabe-nos, a bem da verdade e
em face de certos julgamentos que aquele estudioso externa acerca do caráter e de ex-
pediente do seu crítico, tecer algumas considerações quanto às condições de saúde do
sintaticista português, após a saída da 1.a edição d’Os Lusíadas, o que ocorreu em 1910.

A edição d’Os Lusíadas fora planeada nos momentos amargos que teve de enfrentar
o filólogo, julgado num tribunal de Lisboa em vista de referências desairosas às auto-
ridades responsáveis por uma então recente reforma do ensino (1894), em especial
atenção ao Diretor-Geral da Instrução Pública, o conselheiro José de Azevedo Caste-
lo Branco. O resultado do julgamento, nas circunstâncias do momento, valeu moral-
mente como uma absolvição para o réu e uma condenação para a parte. O processo
começou nos fins de 1896 e foi concluído um ano depois (20 e 21 de dezembro).
Defendeu o filólogo o Dr. Eduardo Alves de Sá.

Para que o motivo da acusação – como diz Leite de Vasconcelos – ficasse verbera-
do em obra duradoura, e a sua gratidão publicamente testemunhada ao Dr. Alves de
Sá, Epifânio empreendeu o trabalho e o dedicou à memória do seu defensor, histori-
ando resumidamente o caso em contundente introito, datado de dezembro de 1908.

Mais uma vez a sua irritabilidade de ânimo – apesar de suas boas intenções – lhe trou-
xera graves consequências, pois que seus influentes inimigos, como já havia acontecido,
não lhe pouparam dissabores. Extinto o ensino de grego no Liceu de Lisboa, passou para
o Curso Superior de Letras e aí nunca “passou de um modestíssimo professor anexo, que
nem às sessões do conselho escolar podia assistir”, lembra Leite de Vasconcelos, “porque
o Sr. Epifânio... estava no caso de reger, com o maior luzimento, uma cadeira de línguas
clássicas em qualquer universidade do mundo” (Leite de Vasconcelos, 1922, 13).

Mas não são tais dissabores nem a revindita dos adversários o ponto que livra Epi-
fânio das críticas de J. M. Rodrigues a que me referi e, sim, o estado de sua saúde,
agravado rapidamente com o passar do tempo.
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Quando saíram Algumas Observações, de J. M. Rodrigues, já Epifânio se achava a de-
bater-se com a tremura na mão direita que pouco mais tarde se generalizou a todo o
corpo. Uma testemunha desses momentos finais e difíceis do mestre foi Leite de Vas-
concelos, que comenta:

“Era a doença que os médicos denominam “de Parkinson”, ou “paralisia agi-
tante”. O Sr. Epifânio deixou de sair de casa, e não tardou que ficasse de cama: a
princípio escrevia com lápis; por fim deixou de escrever, e encarregou a estra-
nhos a cópia do que tinha para publicar. Confrangia ver deitado no leito em
constante agitação, e lendo a custo com o livro encostado no travesseiro, ou já
sem poder ler, quem tanto labutara, quem fora tão cheio de energia!” (Ibid., 14).

O mesmo insuspeito Leite de Vasconcelos nos adianta em que condições Epifânio
teve conhecimento do aparecimento de Algumas Observações e em que grau pôde aprove-
itá-las para uma futura 2.a edição d’Os Lusíadas:

“O Sr. Epifânio já estava muito doente, e sem poder ler, quando se publicou
este livro, o conhecimento do qual eu lhe ocultei, para o não afligir inutilmente
visto que a doença o impedia de qualquer trabalho mental intenso; mas outra
pessoa lhe falou dele e o Sr. Epifânio creio que ainda chegou a aproveitar na
projetada 2.a edição d’Os Lusíadas algumas das Observações, embora, se as lesse por
inteiro, talvez, como me parece, não concordasse com todas, apesar de muito
eruditas” (Ibid., 57-58).

Neste mesmo caso se acha também Epifânio em relação às Fontes; embora iniciada
a sua publicação no número 51 de O Instituto, em 1904, o trabalho se estendeu até o
n.o 60, em 1913, o que impediria o seu aproveitamento por parte do sintaticista. Des-
tarte, não procede, por exemplo, a seguinte queixa de J. M. Rodrigues, estampada nos
Estudos sobre Os Lusíadas (RLP, n.o 25, p. 35, n. 65):

“No Instituto de 1907 (cf. Fonte dos Lusíadas, p. 150-151) pareceu-me aceitável
a correção fado (refere-se ao v. 3 da est. 51 do c. IV), apresentada por Gomes
de Amorim. A leitura de F. de Morais fez-me mudar de opinião e por isso es-
crevi no Instituto de 1911 (Fontes, p. 531): “Para a interpretação da palavra tem-
po em IV, 51, 2, contribuem estas passagens do Palmeirim: “Alli repousou
muitos dias... porque o tempo e a fortuna lhe deu algum repouso... Esta hé a
mayor vergonha e maa ventura que o tempo nos podia dar. Segundo o seu costume,
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o comentário dá como não escritas estas palavras e continua a atribuir-me a opinião que ex-
pressamente abandonei, como se vê pelo que fica transcrito e pelo que acrescentei em nota” (O
grifo é nosso).

Ora, o texto acima é posterior à saída da 1.a edição d’Os Lusíadas, em 1910; assim, o
julgamento e a queixa de J. M. Rodrigues não procedem aqui.

Estomagado pelas referências desairosas de Epifânio às suas dissertações nas Fontes
– a que, se há excesso de imaginação para algumas soluções encontradas, não se pode
negar erudição –, J. M. Rodrigues explícita e implicitamente sempre demonstrou má
vontade quando criticava os comentários do ilustre filólogo.

Esta impressão sempre esteve presente ao lermos os trabalhos do notável camonis-
ta e sobre isto já tivemos oportunidade de nos expressar, principalmente em artigo de
19583.

Posteriormente vimos que Salgado Júnior era do mesmo parecer e estava empe-
nhado em demonstrá-lo:

“Na verdade, a questão da legitimidade da lição dos textos não nasceu com o
das rimas mas com o d’Os Lusíadas, em torno da publicação, em 1889, da edição
que do poema fez Gomes de Amorim. Sem preparação filológica bastante, este,
julgando estar a restituir um texto primitivo, juntou à quantidade já existente
de alterações sem fundamento uma outra notavelmente extensa. Então José
Leite de Vasconcelos ergueu uma voz de protesto em artigos vários de jornal,
logo reunidos em folheto, que ficaram marcando uma orientação (um tanto rí-
gida, é certo), que obrigava, dali em diante, a uma mais cuidada atenção às reali-
dades lingüísticas do século XVI. Nasceu disso série de estudos em que se foi
anotando tudo quanto se insinuara ilegitimamente nas edições do poema desde
muito antes do próprio Gomes de Amorim. Para encurtar razões, diremos bre-
vemente que todos esses esforços se corporizaram em 1910 na primeira mani-
festação notável de aplicação das conclusões desta revisão: foi com a edição de-
veras excepcional de Epifânio Dias da Silva (sic). Outro passo foi dado, doze
anos depois, com o aparecimento da edição fac-similada de 1922 (sic), que tor-
nou acessível o estudo direto da própria mancha tipográfica reproduzida. Acom-
panhavam-na as anotações de J. M. Rodrigues, infelizmente, muitas vezes tendentes a apoucar os
pontos de vista de Epifânio, pela introdução de outros, bem discutíveis, como espero demonstrar um
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dia” (1963, LXXVI-LXXVII. As estranhezas registradas no texto e os sublinha-
dos são nossos).

Assim sendo, para uma análise objetiva dos trechos em que J. M. Rodrigues emite opi-
niões sobre a falta de probidade científica de Epifânio – omitindo dados importantes
para uma tomada de posição do leitor que está diante de argumentos contraditórios –, te-
nham-se presentes as ponderações acima expostas, para que não se faça injustiça a um ho-
mem que durante toda a sua vida foi um exemplo, até exagerado, de retidão de caráter.

Os comentários de J. M. Rodrigues à 1.a edição d’Os Lusíadas de Epifânio trazem
67 observações a 117 estâncias do Poema, observações que vêm reproduzidas, com
ou sem argumentos novos nos seus trabalhos posteriores, especialmente nos Estudos,
dedicados à 2.a edição da referida obra do sintaticista português.

Sabemos que Epifânio tomou conhecimento dessas Algumas Observações não apenas
pelo testemunho de Leite de Vasconcelos aqui reproduzido, mas ainda pelas corre-
ções do próprio autor, estampadas na edição de 1916-1918.

José Maria Rodrigues, justificando a reprodução das suas notas à 2.a edição de
Epifânio, em nota de pé de página, assegura-nos que o comentador d’Os Lusíadas acei-
tara 14 (catorze) das correções sugeridas em Algumas Observações: 1) I, 12,7-8; 2) III, 1,
5-6; 3) III, 16, 6-8; 4) III, 31, 6; 5) III, 73, 1; 6) IV, 25, 6; 7) IV, 36, 8; 8) IV, 49, 5-8;
9) VI, 22, 5-6; 10) VII, 4, 8; 11) VII, 75, 7-8; 12) VIII, 11, 2; 13) VIII, 35; 14) X, 50.

Antes de passarmos ao exame dessas correções aceitas por Epifânio, cabe-nos lem-
brar que à relação citada de J. M. Rodrigues podemos acrescentar, no mínimo, as se-
guintes passagens, cujo comentário sofreu alteração sob o influxo visível de Algumas
Observações: V, 52, 1; VIII, 13, 3-4; X, 13, 4 e 68, 1-2.

Por outro lado, é interessante frisarmos que, discretamente, sem alarde nem cita-
ção, Epifânio, através de seus comentários, replica a lição de J. M. Rodrigues, pelo
menos nas três passagens que se seguem:

1) IV, 49, 5-8

Na 1.a edição, Epifânio anotara que o monte Ábila que ocorre no v. 5 da estrofe “de-
signa aqui a cordilheira que orla o lado meridional do estreito de Gibraltar”.

J. M. Rodrigues contraria a lição e conclui que “para Camões o Atlas é o Djebel-
-Muça e o Ábila, a península de Almina. Não tem, portanto, razão o comentário,
identificando o Ábila dos Lusíadas com o Djebel-Muça ou fazendo dele uma cordi-
lheira, e supondo que o Atlas do mesmo poema é a cordilheira que hoje tem este
nome” (Algumas Observações, p. 59).
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Epifânio, não de todo se desviando da lição dos geógrafos em que se apoiara desde
a 1.a edição, anota prudentemente, depois das considerações de J. M. Rodrigues:

“Os geógrafos não são unânimes na identificação do monte Ábila da antiguida-
de, sendo que uns entendem que é o moderno monte dos Monos, outros que é o
monte do Facho, em espanhol Hacho” (v. Rev. archéologique, 1900, II).

2) V, 95,7-8

Comentando os versos camonianos:

Não dirá Fúlvia certo, que é mentira
Quando a deixava Antônio por Glafira

diz Epifânio:

“Fúlvia casou em terceiras núpcias com Marco Antônio, o triúnviro (v. III,
136). Pondo Cam. Marco Antônio ao lado de Augusto e referindo-se os seis
versos de Augusto contidos no citado epigrama aos amores escandalosos de
Antônio com Gláfira, pode considerar-se certo que o Poeta hauriu esta notícia
naquele epigrama. Não é porém líquido se a Gláfira dos versos de Augusto é a
mulher de Arquelau – sumo sacerdote da deusa de Comana –, dama de quem
Antônio, quando esteve no Oriente, recebeu favores, aos quais correspondeu
dando ao filho de Gláfira o reino da Capadócia, ou se aquele nome é um pseu-
dônimo, em lugar, talvez de Citeris, atriz de mimos, também amante de Antô-
nio – a quem Cícero, em uma carta a Ático, chama por zombaria Cytherius –,
como se lê nos comentários da edição de Marcial de 1522”.

J. M. Rodrigues (Algumas Observações, pp. 14-15), além de não concordar com a
pontuação do texto apresentado por Epifânio, não vê motivo para a alusão ao pseu-
dônimo, uma vez que houve na realidade uma Gláfira amante de Antônio. E conclui
citando a informação da Real-Encyclopädie de Pauly-Wissowa-Kroll:

“Glaphyra. Hetäre des Archelaos von Komana; ... gebiert ihm den Sisimes. Spä-
ter wird G. die Geliebte des Antonius, der den Sisimes als Archelaos zum Kö-
nig von Kappadokien erhebt. Diodor XLIX, 23. Appian. bell. civ. V, 7. Martial.
XI, 20” (t. XIII, 1381).
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Na 2.a edição, Epifânio insiste no mesmo comentário, mas agora indica fonte que
corrobora a alusão ao pseudônimo. Eis o trecho com a leve modificação entre parên-
teses:

“Não é líquido (v. o índice dos nomes próprios que ocorrem em Marcial, na
edição deste poeta feita por W. Gilbert) se a Gláfira dos versos de Augusto...”

A consulta à citada edição de Gilbert nos explica por que Epifânio não estava tão
seguro quanto à Gláfira; é que este nome aparece no índice precedido de asterisco, si-
nalização que o diligente editor traduz nesses termos:

“Cruce notavi personas a Martiale fictas, asterisco eas, quae aut verae aut fictae videri
possunt” (Mart., p. 380. O grifo é nosso).

Para finalizar estes comentários, devemos ainda acrescentar que Epifânio faz nu-
merosas correções na 2.a edição, sem que fossem motivadas pelas observações de J. M.
Rodrigues; a grande maioria dessas emendas diz respeito a enganos tipográficos, mas
há várias de cunho doutrinário. O levantamento completo escapa ao propósito do
presente trabalho, mas se impõe a uma futura edição d’Os Lusíadas comentados por
Epifânio Dias. Já presta relevantes serviços o estudo comparativo dos textos de 1910
a 1916-18, de autoria de Marlene Mendes Veloso, que acompanha a reprodução
fac-similada da 2.a edição patrocinada pelo Ministério de Educação e Cultura, por
ocasião do IV centenário da publicação do Poema (1972).

Das 18 emendas anteriormente citadas, que acusam a influência dos comentários
exarados por J. M. Rodrigues em Algumas Observações, oito voltam a aparecer nos Estu-
dos sobre a 2.a edição e por isso não as explicitaremos aqui, uma vez que não é propósi-
to destas linhas entrar mais a fundo nesta última obra.

As dez emendas tratam dos seguintes temas:

1) I, 11, 7

Que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro

A respeito de Rodamonte fez Epifânio o seguinte comentário na 1.a edição:

“Rodamonte (forma popular, devida à dissimilação de Rodomonte) é persona-
gem do Orlando Innamorato...”
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Ao que J. M. Rodrigues contradiz:

“Rodamonte não é uma forma popular de Rodomonte; é um nome inventado pelo
conde de Scandiano, Matteo Maria Boiardo, autor do Orlando Innamorato. E Ro-
domonte não é anterior, é posterior a Rodamonte: é uma modificação feita pelo au-
tor do Orlando Furioso, Lodovico Ariosto (1474-1533), no nome cuja paterni-
dade pertence a Boiardo” (Op. cit. p. 1).

Na 2.a edição Epifânio simplesmente elimina a explicação que dera entre parênte-
se, pela qual atribuía a forma Rodomonte a uma dissimilação.

2) III, 1, 5-6

Nunca por Dafne, Clície ou Leucotoe,
Te negue o amor devido, como soe.

Acerca de Leucotoe dizia Epifânio na edição de 1910:

“As ninfas Clície (Clytie) e Leucótoe (ou antes Leucóthea) foram também amadas
de Apolo (Ov. Met. IV, 194-270; FS)”4.

J. M. Rodrigues protesta, declarando que a “Leucotóe (Leucótoe) deste passo dos
Lusíadas nada tem com a filha de Cadmo, Ino, que, depois de transformada em divin-
dade, ficou tendo o nome de Leucótea ou Leucótoe. É certo que esta alguma vez aparece
com o nome de Leucótoe, mas a Leucótoe do poeta é que não pode dizer-se que é “antes
Leucótea”, pois foi sempre chamada Leucótoe” (Op. cit., 5).

Na edição de 1916-18, Epifânio elimina o parentético “ou antes Leucóthea”, arri-
mando-se à lição do autor de Algumas Observações.

3) 111, 16, 6-8

Logo os montes da Ninfa sepultada
Pirene se alevantão, que, segundo
Antiguidades contão, quando ardêrão,
Rios de ouro e de prata então corrêrão.
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“A lenda – ensina Epifânio – a que o Poeta alude, acha-se em Diodoro Sículo (V,
32 § 2), ao qual se refere P. Mário no comentário ao lugar de Sil. Itálico acima citado
(i.é. , III, 420-441). Nic. C. do Amaral, na Cronologia (publicada em 1554), também
diz, com o autor grego:

... Quum enim pastores forte fortuna ignem in vastam montis syluam inijcerent,
ita continuis diebus exarsit incendium ut puri argenti riuuli vi magni caloris ef-
fluxerint (p. 94).

Diodoro não fala de rios de ouro; porventura Cam. leu na versão latina (ou em
Amaral), por equívoco auri em vez de puri”.

Referindo-se a esta lição, J. M. Rodrigues lembra que nos “Paralipomenon hispaniae li-
bri X, de João de Gerona, escritor contemporâneo dos reis católicos, Fernando e Isa-
bel, a lenda do incêndio dos Pirineus, reproduzida de Diodoro Sículo, já vem
acrescentada com a referência ao ouro:

“Hi montes (Pyrenaei) usque in hodiernum suam appellationem retinuerunt.
De istoré tamen montium nomine diversi diversa sentiunt... Diodorus vero li-
bro quarto ait, quod cum mons ipse plenus esset maximis arboribus, plurimis-
que pastoribus propter greges qui inibi pascuntur, accidit ut die quadam appo-
sito igne monti, quum ventus validus excrevisset, ignis vrens glebas ipsius mon-
tis coegit aurum atque argentum colligendum, reliquam ipsorum montium
partem incenderunt, ab ardente pyra (quae est lignorum congeries ardens) Pyre-
naei montes appellati sunt” (Algumas Observações, p. 8).

Epifânio assim modifica o comentário, diante da lição recebida:

“Diodoro não fala de rios de ouro; mas, segundo observa o Dr. José Maria Ro-
drigues, já João de Gerona nos seus Paralipomenon Hispaniae libri X, publica-
dos em 1545, registrando esta lenda, fala também de oiro”.

A lenda com referência ao ouro deve ter-se divulgado pelo séc. XVI, pois vemos refle-
xo dela na Corografia (1561), de Gaspar Barreiros, pp. 141-142, conquanto não fale ex-
plicitamente em rio de ouro, mas em “minas de prata e de outros metais”. Embora não
seja propósito nosso enveredar pelos intrincados problemas das fontes camonianas e,
num aspeto mais amplo, da imitatio ou mimésis nas literaturas antigas, cabe, entretanto,
ressaltar a necessidade de uma excursão crítica na obra de J. M. Rodrigues, no que tange
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a tais questões. Aqui, no caso em tela, estaria a citação de João de Gerona intimamente
ligada à penetração da obra, a ponto de justificar a alusão feita por Camões.

“Foram chamados estes mõtes Pyreneos d’esta palaura grega, pyr, que significa
fogo, porque foram queimados de hum grande fogo que hés pastores lhe pose-
ram nos arvoredos e matos, o qual laurou tanto por elles, penetrando te as cau-
ernas da terra, que se descobriram muitas minas de prata e de outros metaes...”
(G. Barreiros, Loc. cit.).

4) III, 31, 6

E não vê a soberba o muito que erra

Assim comentava Epifânio na 1.a edição:

“É difícil decidir se neste lugar soberba é adjetivo ou o substantivo abstrato em-
pregado em vez da expressão concreta”.

J. M. Rodrigues, tratando da regência do verbo errar, alude acidentalmente, em
nota de pé de página, à dúvida de Epifânio:

“A palavra soberba aqui, como se vê pelo contexto, é um adjetivo, que designa a
mãe de D. Afonso Henriques” (Op. cit., p. 41, n. 1).

E arremata:

“Se alguma dúvida pudesse haver, o verso 8 desvanecê-la-ia completamente”.

Na 2.a edição d’Os Lusíadas Epifânio exclui a nota.

5) III, 73, 1

E posto enfim que desde o mar de Atlante

A respeito de Atlante Epifânio presta, na edição de 1910, os seguintes esclareci-
mentos:
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“Atlante (v. I, 20) foi convertido por Perseu (v. OV. Met. IV, 626-661) na cor-
dilheira do Atlas (ou Atlante, X, 156), que deu o seu nome ao mare Atlanticum”.

J. M. Rodrigues contesta a afirmação:

“Mas o Atlas de Camões, como se vê pela estância 77 do canto III e mais deter-
minadamente ainda pela passagem da ode I, acima transcritas, fica nas proximi-
dades de Ceuta. É o Atlas de Homero e de Heródoto. Para a cordilheira que de-
pois recebeu este nome reservaria naturalmente o poeta a designação de Montes
Claros, freqüente nos nossos escritores do século XVI” (Op. cit., p. 58).

E, depois de citar um trecho decisivo do Esmeraldo De Situ Orbis, conclui acerca da
origem da denominação mare Atlanticum:

“Mas o nome dado ao mar de que se trata é mais antigo do que o conhecimento
daquela cordilheira, por parte da antiguidade clássica. Heródoto, para quem o
monte Atlas ainda está nas proximidades das colunas de Hércules, já chama ao
mar que fica fora destas (...) o mar Atlântico. O nome veio, portanto, quer do pri-
mitivo monte Atlas, quer do gigante que neste foi transformado” (Ibid.).

Na 2.a edição substitui Epifânio a expressão “na cordilheira do Atlas” por “no
monte Atlas”, conformando-se com a correção de J. M. Rodrigues.

6) IV, 25, 6

Das quinas e castelos o pendão

A este verso fez Epifânio a seguinte nota:

“as quinas (= os escudos de que se fala em III, 53-54) e castelos (em número de
sete) das armas de Portugal”.

J. M. Rodrigues chama a atenção para o fato de que, antes de se fixar em sete, o núme-
ro dos castelos foi muito variável de período para período, de monarca para monarca.

Esta nota leva Epifânio à seguinte emenda, na 2.a edição:

“... e castelos (por último, em número de sete) das armas de Portugal”.
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7) VII, 4, 8

Mas por sair do jugo soberano

Explica Epifânio que “o jugo soberano” significa a obediência ao Sumo Pontífice.

J. M. Rodrigues emenda:

“O jugo soberano de que os protestantes alemães querem sair, por meio de feias
guerras, é o jugo imperial (de Carlos V), e não o pontifício. Deste já eles tinham
saído, rebelando-se contra o sucessor de Pedro e inventando novo pastor e nova seita. Mas não
contentes com este cego error, ainda andam em guerra, não contra os turcos, con-
tra os inimigos hereditários do nome cristão, que ameaçam a Alemanha, mas
contra o próprio chefe do império germânico. Como se sabe, os protestantes,
descontentes com a atitude de Carlos V na dieta de Augsburg (1530), resolve-
ram resistir-lhe à mão armada e formaram a liga de Schmalkalden, que chegou a
pôr em campo um exército de mais de 40.000 homens (1546). Este nada con-
seguiu, mas poucos anos depois (1551-1552) o imperador viu-se em sérios
embaraços, por causa de Maurício de Saxe, que tinha feito uma aliança secreta
com Henrique II de França” (Op. cit., p. 68).

Diante da lição, Epifânio estampa o seguinte comentário em substituição à nota
do texto de 1910:

“O verso refere-se, como observa o Dr. J. M. Rodrigues, às revoltas dos protes-
tantes alemães contra o imperador Carlos V. Veja-se no Hand Lexicon, de Meyer,
a breve notícia dada em Schmalkaldischer Bund”.

8) VII, 75, 7-8

Mas comer o gentio não pretende,
Que a seita que seguia lho defende.

A respeito desses dois versos Epifânio apõe o comentário:

“Como é sabido, a religião maometana proíbe beber vinho.
Comer | em sentido geral, por “beber”, se é que não houve antes aqui des-

cuido do poeta”.
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Sobre gentio, v. o com. a VI, 1”. E neste diz-se:

“O rei de Melinde era maometano; mas o termo pagão na linguagem vulgar equi-
valia a não cristão”.

J. M. Rodrigues começa por contestar que o gentio se refira ao maometano:

“Se na Idade Média o termo pagão se aplicava muitas vezes aos maometanos,
não se pode dizer o mesmo a respeito da palavra gentio. Pelo menos não conhe-
ço caso nenhum. Mas ainda que Camões pudesse chamar gentio ao mouro Mon-
çaide, não é nestas estâncias que ele o faz. (J. M. R. alude às est. 75 e 76). Aqui
o gentio é, sem sombra de dúvida, o catual, e não o mouro” (Op. cit., p. 16).

A seguir passa a explicar que os dois últimos versos da est. 75 têm fácil entendi-
mento se levarmos em conta que se trata de um gentio de casta superior:

“(Os naires), diz Duarte Barbosa, nom comem nem bebem senam em casa de
naires”. Nem tampouco lhes era permitido comer no mar: “E pera q˜ Pedralua-
rez mãdasse a terra quem negociasse a carrega das naus, mãdou (el Rei de Co-
chim) em arrefe~s dous naires principais, com cõdição q~ se auião de reuezar cõ
outros dous que ficarião enquanto aqueles fossem comer, porque não podiam
comer no mar” (Castanhada, L.E I, cap. 40).

Apesar da elasticidade semântica que experimentou gentes na língua comum, desde
o latim, conforme nos ensinam Löfstedt e Mohrmann5, a ponto de transformar gentilis
num sinônimo de paganus, Camões, seguindo o uso de seus contemporâneos, parece
não ter aplicado o termo gentio aos maometanos. Epifânio reconheceu razão na emen-
da do censor e substituiu a nota anterior pela que se segue:

“Como observa o Dr. J. M. Rodrigues, os naires, segundo Castanheda (I, 40),
não podiam comer no mar”.

Também concordou em que o gentio de que fala Camões na est. 75 é o catual, e
não o mouro Monçaide; por isso é retirada da nota da edição de 1910 a remissão ao
rei de Melinde, aludido no comentário a VI, 1.
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9) X, 13, 4

Nos braços do salgado e curvo rio

Confessa Epifânio na 1.a edição:

“Não é claro o que o Poeta quer significar dizendo “Nos braços do salgado e
curvo rio” (o que, em todo o caso, se liga ao que vai dito e não ao que se segue).
Storck pensa que é o canal (der Sund) entre a ilha de Cambalão e a terra firme, e
compara II, 14, 8, onde o “salso rio” é o canal que fica entre Mombaça e o conti-
nente africano. Em geral entende-se que é o rio de Cochim, sendo o epíteto sal-
gado explicado pelas palavras de Castanheda: “hum esteiro de maré que se metia
no rio de Cochim. (I, 70). Os Albuquerques, porém, ao fazerem-se de volta
para Portugal deixaram Du. Pacheco em Cananor, e daqui foi que ele partiu
para Cochim” onde soube do feytor que a nova da guerra del rey de Calicut
[contra o de Cochim] era verdadeira” (Cast. I, 65).

J. M. Rodrigues contrapõe ao argumento apresentado por Epifânio (i.é., não se
trata de Cochim porque os Albuquerques deixaram Duarte Pacheco em Cananor) a
declaração de Castanheda em I, 63, a qual esclarece que “Duarte Pacheco, embora se
achasse em Cananor quando os Albuquerques dali partiram, não foi deixado em Cana-
nor, foi deixado por capitão-mor na Índia, com a missão especial de defender o rei de
Cochim contra o de Calicut” (Op. cit., p. 76, n. 2).

É o que o Poeta diz nesses dois versos:

E deixado em ajuda do gentio
Rei de Cochim, com poucos naturais (vv. 2-3)

Dessa maneira, para J. M. Rodrigues, o verso que estamos discutindo

Nos braços do salgado e curvo rio

“não se refere ao sítio onde Duarte Pacheco foi deixado, não se liga ao que está dito
antes, como afirma o comentário, mas sim ao que se segue. E o salgado e curvo rio, em
que se encontra o passo de Cambalão e em que o destemido Pacheco desbaratou os
naires infernais, é o esteiro que forma a ilha de Cochim” (Ibid., pp. 76-77).

Epifânio, na 2.a edição, aceita que o verso em discussão diz respeito ao que se se-
gue, e não ao que atrás vinha dito, como supusera no comentário de 1910; entretanto,
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ainda insiste em que o passo não é claro, bem como no fato de que os Albuquerques,
de regresso a Portugal, deixaram Pacheco em Cananor, conforme Castanheda, I, 65.

Eis apenas a parte do comentário que sofreu alteração:

“Não é claro o que o Poeta quer significar dizendo “Nos braços do salgado e
curvo rio”. Storck pensa que é o canal (der Sund) entre a ilha de Cambalão e a
terra firme, e compara II, 14, 8, onde o salso rio é o canal que fica entre Mombaça
e o continente africano, vindo assim No passo Cambalão a designar mais precisa-
mente o que foi dito com Nos braços do salgado e curvo rio. Em geral entende-se que
é o rio de Cochim, sendo o epíteto salgado explicado pelas palavras de Castanhe-
da: “hum esteiro de maré que se metia no rio de Cochim” (I, 70).

10) X, 50

Falando Camões dos feitos de Lopo Soares nesta estância, Epifânio nos ensina:

“Lopo So. de Albergaria foi mandado por sucessor de Af. de Albuquerque no
governo da Índia em 1515 (Cast. III, 152). Na entrada de fevereiro de 1517
partiu “com héa armada de trinta e seys velas” “pera ho Estreito [do mar Ver-
melho] a buscar a armada do Soldão” (que tinha sido aprestada, mas que não
chegara a sair) (Cast. IV, 10)”.

J. M. Rodrigues aceita a lição, exceto o que diz respeito à porção entre parêntese,
que contraria as informações ministradas por Castanheda:

“O cap. 10 tem por epígrafe: De como ho governador partio pera o estreito a buscar a
armada do Soldão. A do 11 é do teor seguinte: De como ho governador soube que çolei-
mão rex era senhor de Iudá; e tinha hi varadas as galés; e determinou de pelejar coele. E no
12 trata-se De como ho governador chegou à cidade de Iudá, e a causa porque a não tomou.
Por aí se vê – conclui o camonista – o que deve pensar-se da asserção do co-
mentário a respeito da armada do soldão “que tinha sido aprestada, mas não
chegara a sair”.

Epifânio reconheceu o engano e retirou do comentário do texto de 1910 a decla-
ração que vinha entre parêntese.

Pela pequena amostra apresentada, o estudioso da Epopeia e das múltiplas ques-
tões a ela atinentes pode avaliar o subsídio precioso que representam as observações
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de J. M. Rodrigues às edições anotadas por Epifânio Dias, e as tácitas respostas com
que este filólogo replica algumas das críticas de seu patrício.

Vê-se claramente que a atitude do autor da Sintaxe histórica em relação a J. M. Ro-
drigues mudou por inteiro; entre as Fontes e as Algumas Observações há uma grande dis-
tância de teor das alusões ao camonista. Não encontramos nenhum julgamento
desairoso como os que se nos deparam na Introdução e nos comentários do Poema
em referência aos estudos estampados nas Fontes dos Lusíadas e que permanecem no tex-
to da 2.a edição.

Tarefa, portanto, que nos parece inadiável é rastrear a soma de informações pre-
ciosas que os Estudos sobre Os Lusíadas trazem aos comentários de Epifânio Dias à 2.a

edição do Poema, bem como procurar investigar a quem coube dar, em muitos casos,
a última palavra às questões ventiladas na discussão.
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� José Maria Rodrigues, um sábio
professor que pôs a erudição ao
serviço da pedagogia

Aníbal Pinto de Castro

A27 de junho de 1857, nascia em Gondim, na Freguesia de Santa Eulália do
Cerdal, concelho de Valença do Minho, aquele que viria a chamar-se José

Maria Rodrigues.
Completaram-se, portanto, este ano, 150 anos sobre a data do seu nascimento.
Não podia a Universidade onde viria a formar-se deixar no olvido a celebração de

tão significativa efeméride, e cabia naturalmente a este Centro Interuniversitário de
Estudos Camonianos o encargo e a honra de a promover – pelo predomínio que na
sua obra adquiriram os Estudos Camonianos e pelo facto de congregarem laços mui-
to estreitos ambas as Faculdades onde os ensinou, a de Lisboa e a de Coimbra.

Conhecedores do meu vezo por folhetos e documentos, lembraram-se os diri-
gentes deste Centro de ir buscar-me ao meu retiro, onde vou aguardando a morte
tão longe quanto possível das monstruosidades do tempo e da fortuna, para, à guisa
de abertura, vos traçar um perfil da sua figura e da sua obra, deixando à minha que-
rida Colega e Amiga, Doutora Maria do Céu Fraga, a parte mais aliciante de tratar
do Camonista.

Não podia furtar-me a esse dever (até como forma de agradecimento!) e... aqui
estou!



Profunda e persistente foi a fase da primeira infância na sua formação e na mode-
lação do seu caráter.

A primeira e mais profunda marca foi de índole familiar, e recebeu-a dos pais, Ben-
to José Rodrigues e Maria Joaquina de Araújo, lavradores remediados a labutarem em
cada dia nos campos do seu sustento e da sua honradez!

Concluído o ensino primário elementar em Valença, matricula-se no Seminá-
rio Conciliar de Braga. Quando ali se matriculou era já um excelente latinista, gra-
ças às lições recebidas do Cônego Araújo. Em 1878 recebe a ordem de
subdiácono, no ano seguinte a de diácono e a 18 de novembro de 1880 é ordena-
do de presbítero.

Já então, desde 1878, estava matriculado na Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, onde chegou ao 3.o ano, alcançando honrosas classificações.

Mas em 1881, passou para a de Teologia, onde alcançou o bacharelato a 25 de Ju-
nho de 1886 e a licenciatura a 25 de Novembro desse mesmo ano, depois de um cur-
sus honorum com notas de 16, 18 e 18 valores, respectivamente. Só entre 1879 e 1881
viria a cursar os três primeiros anos dos Estudos Jurídicos.

A 5 de fevereiro recebia o grau de Doutor, apresentando como dissertação de con-
clusões magnas um trabalho intitulado De materiae creatione ex nihilo, contra recentiores hujus
dogmatis adversarios. Presidia ao júri o Doutor Damásio Jacinto Fragoso.

Logo a seguir era nomeado Lente Substituto e Catedrático em 1902.
Desde 1894 fora chamado a colaborar na reforma do Ensino Secundário que,

concretizada no regulamento de 14 de agosto de 1895, rasgou vias renovadoras ao
ensino nesse grau.

Por decreto de 11 de outubro de 1895, é nomeado Reitor do Liceu Central de
Lisboa.

Em 1902 transitou para o Curso Superior de Letras, onde professou Literatura
Latina. Com a criação da Faculdade de Letras em 1911, alargou o âmbito das maté-
rias ensinadas praticamente a todas as disciplinas do grupo de Filologia Clássica.

Por sua iniciativa foi criada a Cadeira de Estudos Camonianos, solenemente inau-
gurada em 1925 graças à intervenção de Afrânio Peixoto e a um legado de Zeferino
de Oliveira, e na qual se inscreveram, logo de início, mais de 200 pessoas. Iria man-
ter-se na sua regência mesmo para além da aposentação.

Em 1912 foi apresentada à Academia das Ciências uma proposta para a sua ad-
missão, subscrita por Coelho de Carvalho, Leite de Vasconcelos, Cristóvão Aires,
Gonçalves Viana e Henrique Lopes de Mendonça, sendo eleito sócio correspondente
a 18 de abril desse mesmo ano.
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Outro campo de fecunda atividade se abria, pois, para além de várias interven-
ções como o discurso de recepção ao Cardeal Mendes Belo, desempenhou o cargo
de Vice-Presidente da Classe de Letras, para que foi eleito a 13 de dezembro de
1921, e de Presidente, por eleição de 13 de Dezembro de 1923 e 17 de dezembro
de 1925.

Faleceu a 20 de janeiro de 1942, em Lisboa. Tinha à cabeceira a Bíblia e Os Lusíadas.
O funeral realizou-se para a terra natal a 22. Por disposição testamentária, o seu cor-
po ia amortalhado no hábito de S. Francisco, antepondo a humildade do Poverello às
pompas do capelo universitário.

Mas viria ainda a acumular outras funções como Vogal da Secção Permanente do
Conselho Superior da Instrução Pública, além de uma comissão que teve uma comis-
são no Ministério do Interior.

Estes dados biográficos essenciais, que retiro do Elogio histórico que acerca dele
proferiu o Doutor Jacinto do Prado Coelho na sessão da Academia das Ciências
de 1963, são apenas marcos miliários de um percurso inteiramente vivido ao ser-
viço da cultura e da língua portuguesas. Para além dos aspectos da sua produção
camoniana, algumas linhas dominantes se podem traçar ainda; basta para isso per-
correr as bibliografias elaboradas por Hernâni Cidade, Rebelo Gonçalves e Rosa-
do Fernandes.

A primeira dessas facetas é a do polemista, iniciada em 1883 com a sua participa-
ção na chamada questão da Sebenta contra Camilo Castelo Branco que, aliás, conhe-
cera quando do famoso descarrilamento do comboio que, na tarde do dia 11 de
outubro de 1878, ocorrera na linha do Minho, entre Vila Nova de Famalicão e o
Porto. José Maria Rodrigues dá notícia do caso, sublinhando que vira a seu lado, com
a cara ensanguentada, o romancista de Seide. Os ferimentos, porém, não foram de
maior e Camilo nem por isso perdeu a vis satírica que mais uma vez se manifestou pe-
rante as afirmações que o Doutor Avelino César Calisto havia feito numa lição de Di-
reito Eclesiástico Português, proferida na Universidade de Coimbra. Referindo-se ao
Marquês de Pombal, dissera o Lente, segundo o texto da Sebenta que lhe chegara a
Seide, que a “inteligência do grande Marquês já foi posta em dúvida por uma das in-
teligências de maior vulto da moderna Literatura. Mas desgraçada inteligência! Ela é
posta em almoeda e ao serviço de qualquer causa em troca de miseráveis e mesquinhos
interesses. Inteligência mercenária que, convenientemente dirigida, seria a glória de
um País deste modo a desonra de uma literatura e do País a que pertence.” Referia-se
Avelino Calisto ao Perfil do Marquês de Pombal, embora não indicando o nome do livro
nem citando explicitamente o nome do Autor.
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Nas notas à Sebenta do Doutor Avelino César Calisto tecia Camilo considerações
várias acerca do dogma da infalibilidade pontifícia e à bula Dominus ac Redemptor Noster,
que levara à expulsão da Companhia de Jesus por Clemente XIV. Num artigo publi-
cado na Civilização Católica ripostara José Maria Rodrigues, então estudante do segun-
do ano de Teologia.

Não vem para este momento analisar em pormenor o teor deste e dos outros
textos do estudante teólogo. Vem, sim, sublinhar a seriedade, o rigor e a seguran-
ça das suas intervenções. Longe de se deixar arrastar por qualquer entusiasmo po-
lêmico ou desejo da fama, atém-se ao rigor dos termos e dos conceitos, e o mesmo
acontecerá nos dois restantes folhetos que consagra o assunto. Certamente por ter
concluído que os seus textos eram fornecidos pela tipografia ao opositor, já dei-
xou sem resposta a carga terceira tréplica ao Padre. À sua honradez intelectual de-
via certamente desagradar um subterfúgio desta natureza, em que Camilo, aliás,
era fértil.

Torna-se evidente que Camilo não tinha preparação nem serenidade para exami-
nar a questão em termos comparáveis aos de José Maria Rodrigues. Contou-me uma
vez o Doutor Mário Brandão, certamente por informação do Doutor Antônio de
Vasconcelos, que entrando Camilo um dia na livraria de Chardron, no Porto, viu a
examinar os mostruários da loja um eclesiástico com o seu severo chapéu preto na ca-
beça. Perguntou então ao empregado quem era e este respondeu: “Então V. Ex.a não
conhece a pessoa com quem teve uma polêmica tão acirrada? É o Doutor José Maria
Rodrigues.” Resposta de Camilo: “Ah! Não conheço. Mas ele na polêmica é que ti-
nha razão. O que é que quer, eu estava aborrecido em S. Miguel de Seide e tinha de
embirrar com alguém”...

Aliás, a mesma preocupação de verdade científica e de fidelidade às Instituições
havia de levá-lo mais tarde a uma polêmica com o Bispo-Conde D. Manuel de Bastos
Pina, pelo fato de o Prelado se ter permitido interferir nos programas da Faculdade
de Teologia contra as posições assumidas pelo Doutor Damásio Fragoso. É sabido
que a Faculdade de Teologia de Coimbra estava profundamente ferida de regalismo,
mas o teólogo não hesitou em defender a Instituição perante uma interferência que
lhe era estranha, saindo à liça com o opúsculo A Sagrada Congregação do Concílio e os Direi-
tos do Senhor Bispo-Conde sobre a Universidade de Coimbra.

Consciente da sua razão, era com serena convicção, mas sempre com sóbria ele-
gância, que brandia os seus argumentos. Veja-se a polêmica que travou com o Almi-
rante Gago Coutinho a propósito da rota de Vasco da Gama na sua primeira
viagem à Índia.
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Mas um dos aspectos que mais impressionam na sua multímoda carreira é a sua
vocação pedagógica. Homem austero, também sabia assumir perante os alunos o pa-
pel de companheiro de jogos e brincadeiras que criavam à sua volta uma auréola de fa-
miliaridade e respeito, certamente as chaves de uma boa comunicação do saber.
Referiu um dia o Doutor Sá e Oliveira, Professor e Reitor do Liceu Pedro Nunes, ao
Doutor Hernâni Cidade que, ao iniciar a sua carreira, recebeu do erudito professor
esta recomendação:

– “Leia e faça ler. Reduza ao mínimo a biografia, as datas, as exterioridades aci-
dentais. Leia e faça ler os Autores, interprete-os, faça atentar na beleza, no vário
interesse do que criam. Aí tem a minha biblioteca. Leve os livros que quiser.
Que os rapazes tomem o gosto da Literatura, o resto virá de per si.”

Que admirável programa para o trabalho de um professor. E quem nos dera que,
nestes nossos malfadados dias, esta orientação fosse transformada numa espécie de
ato voluntarioso dos professores, distraídos por tantas teorias acríticas e moventes
como as areias do deserto sopradas por desencontrados ventos. Notarei ainda que,
na essência dessa atitude, está um conhecimento profundo da língua em todos os
momentos da sua história e nas suas origens fortemente sustentadas pela madre lati-
na e por todos os contributos que a enriqueceram, viessem donde viessem, do grego
ao hebraico.

Múltiplas e convincentes são as provas da validade desse método.
Para mim, uma das que mais me impressionam é o modo como desempenhou a

sua função de Professor do Príncipe Real D. Luís Filipe e do Infante D. Manuel, a
que foi chamado pelo Rei D. Carlos. Foram grandes as hesitações que teve em
aceitar o convite do Rei, mas aceitou por dever. Mais novo do que o irmão, o futuro
D. Manuel II apenas colheria do saber do Mestre o teor de conversas não sistemati-
zadas. Foram, no entanto, suficientes para nele fundamentar uma admiração e uma
confiança científica que transformava a sua opinião numa garantia de segurança
de que não podia prescindir. É o que se conclui de um conjunto de cartas que o
rei, exilado, quase no fim da vida, lhe dirige, a propósito dos Livros Antigos Portugue-
ses, da Biblioteca de Sua Majestade Fidelíssima, cujo primeiro volume foi editado em
1929, em Cambridge, pela Casa Maggs Bros. O referido conjunto encontra-se no
Arquivo da Universidade de Coimbra, em cujo acervo deu entrada, por oferta do
Doutor Antônio de Oliveira Salazar. Veja-se a primeira dessa série, datada de 18
de julho de 1929:
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“Meu querido Mestre e Amigo Doutor José Maria Rodrigues

Recordando com saudade os tempos idos, venho recorrer à sua amabilidade
e pedir-lhe um favor.

Acaba de sahir dos prelos da Imprensa da Universidade de Cambridge o pri-
meiro volume da minha obra sobre Livros Antigos Portugueses – 1489-1600, da
minha Bibliotheca.

Emprehendi esta árdua tarefa com o intuito de bem servir o nosso Paiz: é o
seu único merecimento.

Ser-me-hia extremamente agradável offerecer um exemplar do meu trabalho
à Academia da Sciências, mas não ousei fazê-lo sem que, primeiro, uma grande
auctoridade tivesse a gentileza de dar a sua opinião acerca da minha modesta
obra.

Pensei imediatamente no Illustre Professor, honra das Letras portuguesas e
Mestre do meu chorado Irmão e que, muitas vezes nos intervalos das lições, me
ensinou tanta cousa.

Se o Doutor José Maria Rodrigues, após o seu exame, julgar que o meu livro
é digno de entrar na Bibliotheca da Academia, peço-lhe então que o offereça em
meu nome à douta Academia.

Aceite os meus profundos agradecimentos e creia-me sempre o seu discípu-
lo muito amigo

Manuel R.”

Na carta de 7 de novembro escrevia:

“a sua carta foi, sem dúvida, um premio valiosíssimo do meu modesto tra-
balho: a sua excepcional auctoridade, consolou-me e deu-me alento para
prosseguir. Os seus parabéns – digo-o francamente – causaram-me orgulho.
Não tenho pretensões; o meu único intuito é prestar um serviço ao meu
Paiz, mostrando, atravez dos meus livros, – quasi desconhecidos – a obra
Portugueza!

A minha Bibliotheca, reunida pouco a pouco e com amor, é realmente ex-
traordinária: a minha collecção de Camões, admirável e certamente das mais
completas que existe: comprehende as edições dos Lusíadas de 1572 (as duas),
1589, 91 e 97, as Rythmas de 1595 e 98; o que é mais interessante, possuo
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um exemplar – talvez o único que exista, absolutamente perfeito – dos Autos de
António Prestes e Luís de Camões de 1587. Tenho todas as primeiras edi-
ções estrangeiras dos Lusíadas: edições Portuguezas dos séculos XVII e XVIII
dos Lusíadas e das Rythmas, possuo-as todas. Agora que infelizmente (talvez o
ignore) a Bibliotheca Palha foi vendida para a América, onde já se encontra
enriquecendo a Bibliotheca da Universidade de Harvard, – onde já se encon-
trava a collecção camoneana Carvalho Monteiro, restam poucas boas collec-
ções de Camões em Portugal. Sempre que o meu querido Mestre e amigo
desejar qualquer cousa, sabe que a minha Bibliotheca está à sua disposição,
se precisar de qualquer reprodução: Sabe que não pertenço ao número dos
bibliophilos, que não querem ninguém veja os thesouros que possuem!
Entre esses thesouros, encontra-se o exemplar único da 1.a Parte da Chronica
de D. Manuel de Damião de Goês impresso antes da 1.a ed.: contém muita
cousa que não vem na 1.a ed. Esse ex. pertenceu a T. Norton e foi reproduzi-
do pelo Conde de Azevedo: algumas das variantes são muito curiosas: tencio-
no reproduzir algumas em fac-simile, o que nunca foi feito.
........................................................................................................................................

Dizia-me na sua carta que a apresentação do exemplar do meu livro à Acade-
mia devia ter logar na primeira sessão d’Outubro: nada vi nos jornais, e fiquei
receando que, por qualquer motivo, se não tivesse realizado. Ficar-lhe-hia mui-
to grato se me podesse dar notícias a esse respeito.

Tenho ainda que lhe agradecer os preciosos conselhos que teve a gentileza
de me enviar; peço-lhe encarecidamente que me dê Todos os conselhos que julgar con-
venientes: muito preciso d’elles, esteja certo! Um último e grato agradecimento: a
offerta de “A dupla rota de Vasco da Gama em “Os Lusíadas””.

Peço-lhe, meu querido Mestre, que me creia sempre
Um discípulo muito Amigo

Manuel R.

P.S. Tomo a liberdade de lhe enviar um importante artigo de “Times Literary
Supplement” sobre o meu livro.”

A partir daqui, e praticamente até ao seu falecimento, o Rei ouve atentamente a
opinião do Mestre, dando-lhe conta das suas dúvidas e dificuldades.
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Apenas mais dois passos dessa correspondência.
Na carta datada de Vichy, de 27 de julho de 1930, podemos ler esta página reche-

ada de informação bibliográfica e afetuosamente familiar:

“Trabalhei imenso durante este últimos três mezes, e no meio de inúmeros
affazeres e preocupações, consegui fazer o que julgo ter sido um “Tour de for-
ce”, pois revi, alterando-os em grande parte, sete estudos e escrevi mais 16 o
que representa um todo de 250 p. de texto impresso: tudo isto foi agora para a
imprensa. Alguns trabalhos foram difficeis: com o estudo sobre o Preste João,
1540, do Pe. Álvares; julgo ter completado o meu estudo sobre o Marco Paulo,
1502, e parece-me ter dado mais alguma luz sobre a magna questão da “Conti-
nuidade” do plano dos Descobrimentos. Alguns dos estudos sobre André de
Resende interessaram-me: o meu exemplar do Vicentius et Martyr é precioso, pois
tem m.tas emendas, notas e correcções do punho do illutre humanista. O último
trabalho que escrevi foi sobre o Lyuro das obras de Garcia de Ressende, 1545, livro ra-
ríssimo do qual possuo um admirável exemplar. Estudando cuidadosamente o
Prologo dirigido a D. João III, permitti-me alvitrar um hyppotese: que o plágio
de Resende, não é realmente um plágio, e que Resende completou a obra de Ruy
de Pina: as palavras do moço da escrevaninha parecem não deixar dúvidas a tal res-
peito. Tomo a liberdade de chamar a sua attenção pa esse ponto. Talvez o inte-
resse de saber que uma nova preciosidade deu entrada na m.a Bibliotheca: os
dois vol. I e II das Ordenações de D. Manuel, impressos por Valentim Fernandes
em 1512 e 1513! É o exemplar que pertenceu ao Marquês de Vallada! Calculo
que é – é mesmo que sempre foi exemplar único. Ficam pois acabadas de vez to-
das as dúvidas que existiam acerca das famosas Ordenações impressas por Valen-
tim Fernandes. Tenho também conhecimento de uma outra preciosidade: já a
tive nas mãos, mas infelizmente, ainda não está em Fulwell Park: contudo espe-
ro que lá irá parar. É o manuscripto dos Lusíadas de Faria e Souza!!! Esta notícia
da existência do original de Faria e Sousa, estou certo que o interessará. Não
quero massal-o, mas peço-lhe que sempre me dê notícias e sobretudo me guie e
aconselhe.”

E na carta de 28 de novembro de 1931, lê-se o seguinte:

“O meu volume II vae progredindo: perto de 550 pp. já estão impressas; es-
pero terminal-o no fim de Janeiro. Logo que elle sahir à luz, ser-lhe-ão enviados
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2 exemplares: um que lhe peço p.a aceitar, o outro que, novamente lhe pedia p.a

offerecer em meu nome à Academia.
Acaba de se fazer uma descoberta importante na m.a Bibliotheca. A m.a se-

cretária, pessoa preciosa e que tem sido o meu braço direito, procurando entre
os meus numerosos manuscriptos, um de que eu precisava, achou um outro que
lhe pareceu importante. Immediatamente pude ver que eram, nem mais nem
menos, quatro cartas escriptas pelo punho de André de Resende! Duas são de
Mestre André dirigidas ao Cardeal Infante D. Affonso, e duas, são cópias de 2
cartas do mesmo Infante p.a A. de Resense. Não estão assignadas: são sem duvi-
da cópias originaes: uma é especial interessante, pois Resende diz ao Infante
“ter hoje encontrado Clenardo”. São em Latim, já se vê. Como n’este vol. II
ainda apparece um pequeno estudo sobre o illustre Eborense, vou publicál-as
em facsimile. Estou certo que o vão interessar. A saudosa D. Carolina M. De Vas-
concelos teria estimado vel-as.

Quanto ao meu trabalho, parece-me que vae bem: espero que elle merecerá a
sua approvação”.

Dolorosa deve ter sido a notícia do falecimento inesperado do Rei, e logo José
Maria Rodrigues se manifestou, pois conhecem-se vários cartões das Rainhas D.
Amélia e D. Vitória Augusta a agradecer as manifestações de pesar que lhes fizera
chegar.

Felizes os homens e os tempos em que os Reis ouvem os Sábios para com eles hu-
mildemente aprenderem!

Neles o saber se aliou à incessante procura da verdade e da beleza, pois a sensibili-
dade estética era parte integrante da perspectiva em que viam os textos. Sob o manto
austero da erudição ondeavam as pregas da mais diáfana fantasia! Em José Maria Ro-
drigues essa aura de fantasia está bem patente na interpretação poética, ainda que des-
focante, da interpretação dos pretensos amores de Camões pela Infanta D. Maria.
Mas não é seca nem peca... E em cada ato a austeridade do Professor se temperava
com a bonomia do amigo para transformar as exigências do saber científico na cordiali-
dade do convívio e na beleza dos caminhos que assim chamava os discípulos a percor-
rer em sua companhia.

Pertencente a uma plêiade de brilhantes eruditos que souberam como ninguém
transmitir os seus conhecimentos onde quer que exercessem o seu magistério, José
Maria Rodrigues bem merece as homenagens de quem, como ele, se dedica à nobre
arte de ensinar e de fazer discípulos. Como Carolina Michaëlis, Epifânio Dias, José
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Joaquim Nunes, José Leite de Vasconcelos, e tantos outros que fizeram das suas vidas
um sacerdócio, num permanente culto!

Não é de admirar por isso que os seus livros de cabeceira, no momento em que fe-
chou os olhos para a luz desta vida, fossem a Bíblia e Os Lusíadas. O Saber das Letras
Humanas convertia-se, pela sua pesquisa e pelo seu magistério, numa luminosa mani-
festação do Saber Divino!
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� José Maria Rodrigues:
o Camonista*

Maria do Céu Fraga

Mesmo se não as encaramos, ao modo de Comte, como manifestações de
síntese afetiva, temos de reconhecer que as celebrações proporcionadas

pela comemoração de datas, e em particular dos anos centenários, nos atraem por di-
versas razões, e desde logo porque põem em evidência as transformações operadas na
sociedade e nas mentalidades pelo tempo, fazendo-nos refletir sobre o sentido da mu-
dança e a alteração dos valores que lhe presidiram.

A forma como uma época interpreta e recria momentos ou figuras da História é
tão significativa da época evocada como da época ou da personalidade que a lembra,
da proximidade ou do distanciamento mantidos. Com frequência, quer a redescober-
ta de figuras do passado, quer a “ingratidão” das épocas que votam ao esquecimento
alguns nomes e acontecimentos históricos, explicam-se, não pela consideração isenta
das suas qualidades, mas antes pela consonância ou pelo afastamento dos ideais que
os norteavam e as expectativas da época que os avalia.

Neste jogo de épocas, algumas figuras vão sobrevivendo à dura lei da morte, vendo
a sua imagem sucessivamente reconstruída e reelaborada. Um dos casos mais paradig-
máticos na história da nossa cultura é, sem dúvida, o de Camões. Num processo que

* � Conferência proferida na sessão comemorativa dos 150 anos do nascimento do Prof. Doutor José
Maria Rodrigues, promovida pelo Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos e Biblioteca Geral
da Universidade de Coimbra.



se intensifica desde as comemorações do Tricentenário, o Poeta acompanhou as
transformações da sociedade e da cultura, respondendo de diferentes maneiras às exi-
gências de épocas distintas, que na sua obra procuravam sentidos diferentes e nele en-
contravam uma das principais imagens da identidade nacional.

E houve até ocasiões em que a figura do Poeta se impunha num clima de tal forma
emotivo que não deixava margem para a racionalização e consideração dos textos particu-
lares que estavam na base da sua celebração. Camões ganhara um valor simbólico que não
se compadecia com o estudo frio das suas obras. Mesmo hoje, quando se discute o lugar
da sua lírica nos programas de ensino básico e se debate se a sua epopeia deve ou não per-
tencer ao cânone escolar, a própria figura do poeta continua a despertar interesse, não
obstante a biografia dos autores já não ocupar a posição central que desempenhou nos es-
tudos literários dos finais do século XIX e primeira metade do século seguinte.

Muitos são os nomes da cultura portuguesa que se ligam a Camões. Na primeira me-
tade do século XX, patrioticamente rendido ao “culto camoniano”, toma grande relevo
José Maria Rodrigues, um estudioso e intelectual que o entendeu como obrigação de
compreender e dar a conhecer a obra do Poeta. Por isso, ao comemorarmos os 150 anos
do seu nascimento, necessário é considerar o contributo do Professor Rodrigues para a
cultura portuguesa e, de uma forma muito particular, para os estudos camonianos.

Gostaria por isso de dizer a minha satisfação por me encontrar aqui, numa iniciati-
va do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos e da Biblioteca Geral da
Universidade de Coimbra, e agradecer ao Prof. Doutor Seabra Pereira, coordenador
do CIEC, o convite amigo para me associar às comemorações do 150.o aniversário do
nascimento do Professor Doutor José Maria Rodrigues, relembrando-o enquanto ca-
monista insigne.

Encontramos o nome de José Maria Rodrigues indelevelmente ligado a Camões,
numa relação marcada a um tempo por veneração e proximidade, erudição e fantasia, a
partir do momento em que, ainda jovem professor, José Maria Rodrigues lucidamente
observa que Camões não era tão lido como a sua exaltação faria supor. As causas do apa-
rente paradoxo, encontra-as em primeiro lugar nas dificuldades de interpretação que os
textos camonianos levantam ao leitor comum. Mais ainda, pensará que o afastamento se
deve à imagem vulgarizada de Camões ser um poeta difícil. E aceitará como desafio a mis-
são de estudar e dar a conhecer esse poeta que representa a Pátria e a sua grandeza.

Pouco depois da morte de José Maria Rodrigues, Hernâni Cidade, seu sucessor na
cátedra de Estudos camonianos na Universidade de Lisboa, evocou-o1, salientando a

XLIV � José Maria Rodrigues

1 � Hernâni Cidade, “Prof. Doutor José Maria Rodrigues”, in Revista da Faculdade de Letras, T. VIII,
2.as, n.os 1 e 2 (Lisboa, 1942), pp. 6-11.



“coerência incorruptível” da sua vida de estudante, professor, investigador e sacerdo-
te, o “equilíbrio das faculdades do espírito, das energias do caráter, das virtudes do
coração”. Na altura, contou que o mestre atribuía o início dos seus estudos camonia-
nos às dúvidas colocadas pelos alunos no recreio do Liceu do Carmo, de que era rei-
tor no final do século XIX. Na procura da resposta possível, a honestidade intelectual
e as exigências espirituais que o guiavam levá-lo-iam a concluir que a resolução séria
dos problemas não se coadunava como improviso da resposta pronta, exigindo antes
reflexão e estudo continuado.

Esse estudo continuado e a intenção de contribuir para a clarificação das obras do
nosso poeta maior motivarão publicação de notas dispersas e estudos. A partir de
1904, vai publicando na revista O Instituto uma série de artigos sob o título “Fontes
dos Lusíadas”, que reunirá posteriormente num volume de 639 páginas. A reedição
do livro em 1979 pela Academia das Ciências de Lisboa, que comemorava então o 2.o

centenário da sua fundação, diz bem da importância da obra. Prefaciou esta 2.a edição
o Professor Costa Ramalho, e, nas suas palavras, além de enaltecer a importância que
ainda hoje tem a obra, sublinha também o caráter inovador desses estudos, a que não
foi certamente alheia a influência exercida por Carolina Michaëlis de Vasconcelos.

É de sublinhar que José Maria Rodrigues recorre, na explicação de algumas
passagens d’Os Lusíadas, a textos dos humanistas europeus dos séculos XV e XVI,
numa aproximação que não era então corrente, e que vem a abranger nomes como
Manuel da Costa, Jorge Coelho, Diogo de Teive, G. Buchanan, Biondo, Mateus
de Pisano, Sannazaro, Lourenço Valla. São também textos menos citados nos
nossos dias, mas certamente compulsados por Camões, aqueles que lembra a pro-
pósito de Boccaccio, Petrarca e Ariosto. A sua vasta erudição não deixa de lem-
brar textos dos historiadores portugueses: Duarte Galvão, Fernão Lopes de
Castanheda, João de Barros, Rui de Pina e Fernão Lopes. E lembra-os não só para
aproximar os textos, apontando fontes de Camões, mas também para, a partir da
leitura, propor emendas a alguns versos da epopeia, numa tentativa de fixação do
texto. As notas transformam-se, nas palavras de Afrânio Peixoto, em “lições e di-
cionário do português do século XVI”, mostrando ao mesmo tempo uma cultura
que abrange muitos outros domínios.

A vastidão desta cultura, que diríamos hoje interdisciplinar pela profundidade al-
cançada nos vários domínios convocados, está bem evidente nos muitos números da
revista Biblos que, entre 1929 e 34, registam a acesa discussão que sustenta com o al-
mirante Gago Coutinho a propósito da rota de Vasco da Gama. José Maria Rodri-
gues interpretava o início do Canto V (est. 4-13) da epopeia, vendo nele a
confirmação do secretismo que envolve a notação do rumo que as naus portuguesas
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tomavam a partir de Santiago, convicto de que o Brasil era já conhecido dos navega-
dores portugueses.

A busca de fontes, estudo que nos nossos dias se concebe tantas vezes mecanica-
mente aliado à atividade editorial, faz sentido no âmbito de uma poética clássica.
Mais ainda do que “fazer sentido”, é caminho indispensável ao leitor que queira
avaliar a perícia do autor que elege um modelo para o imitar e superar, para o fazer
lembrar e esquecer ao mesmo tempo. Num tratado de poética setecentista francês
preceituava-se que o roubo só é legítimo quando é seguido pelo assassínio. E desta
maneira prosaica explicava o processo que Sêneca e Petrarca explicavam através das
imagens da abelha a fabricar o mel e da lagarta a segregar o seu próprio casulo. No en-
tanto, é necessário reconhecer que a imagem do escritor como ladrão salienta com vi-
gor um aspecto essencial: o texto novo, que tira parte do seu significado do apelo feito
à memória e à enciclopédia do leitor, tem de integrar as palavras e as imagens rouba-
das de forma tão expressiva que faça esquecer a sua origem.

Por vezes, nestas como noutras páginas em que procede a exercícios similares (“De
algumas inexatidões e enigmas de Os Lusíadas e sua proveniência”2, por exemplo), José
Maria Rodrigues não consegue evitar a dificuldade principal deste estudo e cai em ler o
texto de Camões, ou em o corrigir, de acordo com a fonte descoberta. No seu espírito o
rigor lógico impõe-se à língua, e não admite o mínimo descuido à perfeição linguística
de Camões, não lhe dando qualquer ocasião de dormitar, como acontecia ao bom Ho-
mero de Horácio. Daí por vezes o exagero explicativo com que por várias vezes aborda
“o verso mais discutido” de Camões (IX, 21, 6), e as soluções que propõe, sempre na
ânsia de descobrir a verdade e de a ver aceite pelos seus contemporâneos.

A segurança da expressão e o dizer claro que caracterizam os escritos de José Maria
Rodrigues não deixam margem para outra interpretação que não seja a pretendida.
Aliadas a um espírito que diz de uma forma muito direta as suas convicções, estas carac-
terísticas incentivam a polêmica. De passagem, lembremos que, desde muito novo, José
Maria Rodrigues se envolveu em polêmicas: ficou célebre a polêmica que, ainda estu-
dante de Teologia, travou com Camilo Castelo Branco, que batalhou convicto de estar a
esgrimir argumentos com alguém muito mais velho. Aliás, comentando a “questão da
sebenta” e caracterizando o seu adversário, Camilo foi muito claro na avaliação que fez:
nas suas palavras, lembradas por Trindade Coelho, o jovem estudante de Coimbra fora
o seu único adversário temível, o único que lhe “dera trabalho”.

Entre quantos propugnavam pela consagração de Camões, José Maria Rodrigues
era um dos mais respeitados camonistas no primeiro quartel do século XX. Não será,
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portanto, motivo de admiração que nas comemorações de 1924, lhe tenha cabido um
papel central.

Ao celebrar-se o 4.o centenário do nascimento do épico, Portugal e Brasil uniam-se
na afirmação do Poeta, símbolo da cultura portuguesa e da sua expansão. Camões,
que fora o poeta da nacionalidade em época de crise, convertia-se no “poeta da raça”.
No Brasil, Afrânio Peixoto foi o grande impulsionador das comemorações. A sua ação,
concertada com a de José Maria Rodrigues, não se circunscreveu, aliás, ao país irmão.
Mas comecemos por lembrar que, no Brasil, a criação da Sociedade de Estudos Ca-
monianos foi fonte de toda uma série de publicações e conferências, num movimento
que se veio a alastrar e abranger outras instituições, entre as quais se salientou a Aca-
demia Brasileira3.

Afrânio Peixoto, ele mesmo acadêmico e professor universitário, além de homem
de ciência e político, foi um do “corações devotos” em quem um fervoroso culto ca-
moniano não apagou a lucidez. E, sobretudo, foi um dos que compreenderam que o
Poeta merecia um estudo sistemático e rigoroso que só a universidade poderia pro-
porcionar. Nesta época em que, com métodos e num quadro conceptual bem diferen-
tes, Fidelino de Figueiredo propugnava por uma crítica literária científica e os estudos
literários ambicionavam o rigor e o prestígio da ciência4, despontava no horizonte,
um novo ramo, uma “sciencia nova”: a camonologia.

O êmulo do acadêmico brasileiro era colhido em Itália, onde, em Florença, os es-
tudos de Dante tinham sido criados logo no século XIV e confiados a Boccacio.
Afrânio Peixoto invocava ainda, com força de autoridade, a criação, anunciada na
universidade parisiense, da cátedra Victor Hugo, considerando que, se Camões om-
breava com Dante, era “muito maior” do que Victor Hugo.

“¿Porque se não havia de criar, em Universidade portuguesa, um cadeira de ‘Estu-
dos Camonianos’, para exegese e ensino de Camões, que é tôda uma literatura, um
passado, um futuro, um idioma, duas pátrias?”5

E sugeria nomes de distintos “camonólogos” que poderiam ocupar dignamente a
cátedra: Teófilo Braga, Carolina Michaëlis, José Maria Rodrigues. Na sugestão destes
nomes, e em particular dos dois primeiros, creio encontrar-se, sobretudo, o sentido de
homenagem. Só o terceiro constituía uma proposta exequível.
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Teófilo Braga andava na casa dos oitenta anos (nascera em S. Miguel em 1843, e
viria a morrer em Lisboa, em fins de Janeiro de 1924). Lembrando o pioneiro da “crí-
tica científica”, que entre nós se desenvolve a partir do terceiro quartel do século XIX,
Afrânio Peixoto prestava homenagem ao promotor das comemorações camonianas
do Tricentenário, a um dos principais responsáveis pela imagem “republicana” do
Poeta. Que era, além disso, um intelectual universitário, que, seguindo uma metodo-
logia positivista concebera uma História da Literatura Portuguesa, em que Camões era ilu-
minado pelo “clarão da Renascença”. Assim, nos capítulos dessa História
consagrados a Camões, a sua História de Camões, Teófilo pretende ajuizar “tudo quanto
há de positivo sobre Camões”, explicando a “fatalidade” da sua obra e do seu “gê-
nio”através da compreensão histórica e sociológica da sociedade do seu tempo e da
sua vida, que procura reconstituir a partir do respeito pelo facto positivo que apura.
O biografismo em que Teófilo mergulha afasta-o da análise estética dos poemas, mas,
ao mesmo tempo, o rigor positivo a que almeja obriga-o a aceitar métodos de crítica
textual desconhecidos dos editores anteriores. E é justo salientar que o jovem Teófilo
se empenhou criticamente na análise da atribuição de muitos poemas, mesmo se o seu
ânimo veio a ser quebrado pela tentação do aumento de composições da lírica em que
se saldou a edição dos três volumes do Parnaso em 1880.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos, que veio a morrer em 1925, era a mestra in-
contestada do camonismo a partir das últimas décadas do século XIX. Com ela, com
o rigor da filologia alemã e uma distância crítica efetivamente conseguida, os poetas
de Quinhentos conheceram novos horizontes, logo a partir dos primeiros ensaios so-
bre Camões, publicados ainda na Alemanha. Abriu a longa série estudos camonianos
um artigo sobre a tradução de Camões por Storck, e logo se seguiram outros que a
credibilizaram e lhe deram autoridade para criticar os camonistas portugueses, apon-
tando-lhes, já em 18826 um vício fundamental: a “monomania camoniana”: “Lêem
[diz ela, referindo-se aos “modernos admiradores de Camões”] principalmente o
poeta e não estudam bastante os seus predecessores, os mestres com os quaes apren-
deu; não estudam bastante os contemporâneos e os seus sucessores, porque tudo isto
é preciso. É por isso que eles imaginam que a poesia de Camões é um phenomeno á
parte, que não se confunde com cousa alguma”.

A escolha da Universidade portuguesa, traduzida pela Direção Geral do Ensino
Superior recaiu sobre José Maria Rodrigues, que ao tempo era uma autoridade no
campo da filologia e dos estudos clássicos (o último filólogo de uma geração trilin-
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gue) e se afirmara já camonista insigne, com a publicação de Camões e a Infanta D. Maria,
do comentário à edição da epopeia feita por Epifânio da Silva, e dos vários artigos
que viriam a ser reunidos em Fontes dos “Lusíadas”. Além disso, não se encerrava num es-
tudo gratuito de Camões, antes defendia que Os Lusíadas deviam ser o centro dos estu-
dos de qualquer jovem no ensino português. E assim, a 4 de Novembro de 1924, em
ambiente festivo e de grande solenidade, como regista um dos extensos artigos que no
dia seguinte relatam o acontecimento no Diário de Notícias, perante um público com-
posto na sua maior parte por homens de cultura, autoridades portuguesas e brasilei-
ras, rendendo homenagem a Carolina Michaëlis de Vasconcelos, então ainda viva, e
lembrando Teófilo Braga e Augusto Epifânio da Silva Dias, José Maria Rodrigues
proferia a lição inaugural da cadeira de Estudos Camonianos.

A possibilidade de criar a cadeira deveu-se à intervenção de Afrânio Peixoto e ao
fervor patriótico de um bem-sucedido emigrante da colônia portuguesa em Terras de
Santa Cruz, Zeferino Rebelo de Oliveira, a quem a Faculdade de Letras manifestava
gratidão, atribuindo o seu nome à sala onde decorreriam as aulas.

O gesto magnânime do emigrante foi uma das muitas expressões que deram corpo a
todo um sentimento nacionalista que vinha operando desde os românticos do século
XIX e se intensificara nas comemorações do Tricentenário, elegendo Camões como
modelo e figura emblemática da Pátria (por curiosidade que diz bem da emotividade
do ato, refira-se que o notário que lavrou a escritura se lhe associou, prescindindo dos
honorários que lhe seriam devidos). Ao mesmo tempo, marcou o reconhecimento da
importância que se atribuía ao conhecimento rigoroso e sistemático do poeta e, não me-
nos importante, a passagem de um Camões nacional a um Camões “poeta da raça”7.

Nessa Lição, que vamos agora tomar como guia da nossa exposição, uma vez que
nela se concentra o essencial do entendimento que da camonologia teve o universitá-
rio, José Maria Rodrigues justificava com ardor retórico a importância dos Estudos
Camonianos perante a assembleia que se pode julgar convertida mesmo antes de
transpor o umbral da porta. E, ao mesmo tempo que dava uma lição sobre Camões,
explicitava os objectivos da cadeira e traçava metas a atingir, dividindo sistematica-
mente a sua exposição entre a consideração de Os Lusíadas e a da lírica, movendo-se en-
tre os que considerava “os grandes propulsores psíquicos de Camões [...], o amor da
pátria e o amor, sem outro qualificativo”8. Apaixonadamente, fazia sentir a necessida-
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de de um estudo que culminasse no estabelecimento de edições críticas e, ao mesmo
tempo, de edições que se aproximassem do leitor comum, facilitando a interpretação
das obras e dos seus passos mais densos. Ou seja, resumindo, apontava por um lado
para a edição, por outro para a interpretação.

Quanto à edição d’Os Lusíadas, José Maria Rodrigues pensa-a possível, a partir do
momento em que aceita a edição dita Ee como sendo a original. O professor perfilha
a opinião, corrente na época, de terem existido duas edições de Os Lusíadas com a data
de 1572, cujos exemplares se distinguiriam, como observara o Morgado de Mateus,
por pormenores tipográficos que se podiam correlacionar com algumas diferenças a
nível textual (uma das supostas edições apresenta, logo na estância inicial do poema, o
verso “Entre gente remota edificaram”, enquanto na outra se lê “E entre gente remo-
ta”). Para diferenciar essas duas edições, forja as siglas que se vieram depois a consa-
grar entre os camonistas (E e Ee, respectivamente), continuando a ser hoje empregues
[restrições ]. Nos seus trabalhos, Ee designa a edição que apresenta na portada o peli-
cano virado para a esquerda do observador (ou, nos termos mais rigorosos da descri-
ção consagrada de Antônio Joaquim Anselmo9, que apresenta o “rosto gravado em
chapa de metal e enquadrado por uma portada que tem na parte superior, ao meio,
um pelicano com o colo voltado para a esquerda do observador”). Por seu turno, E
designa a edição que exibe na portada o pelicano com o colo virado à direita.

A existência destas supostas duas edições datadas de 1572 fora já notada por ou-
tros estudiosos. O próprio Faria e Sousa, por exemplo, possuía um exemplar de cada.
Designava um (pode supor-se que a E), por “el original”, e mostrava, através do esta-
belecimento do texto, conhecer e avaliar as variantes apresentadas por um “otra” (a
Ee), considerando-a uma segunda edição. Nesta edição Ee, encontrava diferenças grá-
ficas, a correcção de alguns erros detectados na primeira e mesmo a substituição de al-
gumas palavras, o que vinha a melhorar estilística e formalmente o texto. E,
acentuando a inverossimilhança do acontecimento, explicava o surgimento desta se-
gunda edição, no mesmo ano de 1572, pelo bom acolhimento que a obra tivera e que
levara a esgotar-se a primeira em pouco tempo.

Para tornar convicção sua que a edição autêntica seria a edição Ee, sendo a E uma
sua contrafacção, José Maria Rodrigues aceita os argumentos e as explicações que lhe
estavam temporalmente mais próximas e de certa forma resumiam com mais plausibi-
lidade os estudos da época, ou seja, as conclusões de Tito Noronha, que haviam sido
divulgadas quando das comemorações do Tricentenário e eram também aceites por
Teófilo, e as de Epifânio da Silva Dias.

L � José Maria Rodrigues

9 � Bibliografia das Obras Impressas em Portugal no Século XVI, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1926.



Os motivos que teriam determinado a contrafacção da edição da epopeia eram bem
claros para José Maria Rodrigues como para os seus predecessores. Publicados em
1572, Os Lusíadas haviam-se tornado o símbolo da afirmação patriótica da nacionalida-
de numa época em que a crise dinástica se desenhava já, e logo a seguir, o símbolo da re-
sistência ao domínio castelhano e da Restauração. A primeira edição esgotara-se
rapidamente, e por isso houvera necessidade de apresentar mais uma tiragem.

Supunha o camonista que a data atribuída à edição E, a segunda, portanto, fosse
falsa. Nisto seguia, aliás, a opinião de Tito Noronha, que aproximara esta edição da
edição “dos Piscos”, de 1584, por pormenores de composição tipográfica. No entan-
to, Tito Noronha supunha a edição E posterior à dos Piscos, que seria, essa sim, a 2.a

edição da epopeia. Por seu turno, José Maria Rodrigues tem a sua própria interpreta-
ção: a edição E seria uma fraude editorial. Com o tipo que serviu para a edição princeps,
ter-se-ia simulado uma 2.a ed. de 1572, fazendo pela antiga uma nova portada, que
propositadamente ficasse às avessas, para não haver dúvidas de que se tinham emen-
dado erros da 1.a, e tocado no texto, para se fazer supor que se tratava de uma edição
revista e melhorada pelo autor.

Hoje em dia, esta explicação, que na altura foi bem aceite, parece não ser conciliá-
vel com o estudo aturado de numerosos exemplares da epopeia, levado a cabo por
David Jackson, que veio mostrar a assistematicidade das observações feitas em exem-
plares E e Ee e a colocar a hipótese, mais plausível, de ter havido uma única edição em
157210.

De certa maneira, pode dizer-se que a ambição de estabelecer um texto fiável é um
sonho que acompanhou sempre os editores, os críticos e os leitores de Camões. José
Maria Rodrigues dava o assunto por arrumado no que dizia respeito aos Lusíadas, mas,
avançando no plano sua lição inaugural, reconhecia que a Lírica levantava problemas
mais difíceis, quer ao nível da constituição e fixação do texto, quer ao nível da inter-
pretação, que, na sua opinião, implicava o conhecimento da biografia do Poeta.

Tem de se admitir que, com pressupostos metodológicos e teóricos variados e
mais ou menos conformes às diferentes épocas, a interpretação da obra lírica e a re-
constituição da biografia camoniana foram consideradas inseparáveis até há relativa-
mente pouco tempo, e assim se mantêm numa tradição que continua a manifestar-se
ainda agora, se bem que esporadicamente, ou de uma forma menos direta. Com efei-
to, o fascínio do mistério mantém-se. E quando nos nossos dias se propõem, sob o
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10 � Veja-se o estudo de David Jackson que acompanha a reprodução de 29 exemplares de 1572,
“Luís de Camões e a primeira edição d’Os Lusíadas, 1572. Uma introdução ao CD-ROM”, Portuguese Lite-
rary and Cultural Studies, Center for Portuguese Studies and Culture, University of Massachusetts Dart-
mouth, 2003.



manto do literário e da ficção, matizado pela recriação da época e pela investigação
histórica, biografias romanceadas ou dramatizadas de Camões, o espírito é apenas di-
ferente daquele que animava o final do século XIX apenas por não se fazer a afirma-
ção convicta de se ter reconstituído a vida de Camões. Ou, dito de outra forma, numa
época em que a probabilidade substitui a firmeza da convicção, admite-se como ine-
vitável que os poucos dados seguros que conhecemos da vida de Camões possam ser
peças de uma construção, e por isso concatenadas de diferentes maneiras, formando
outros desenhos que não o proposto. Ao mesmo tempo, a apresentação da biografia
como ficção literária, internamente validada pela própria verossimilhança e motiva-
ção estéticas, afasta a discussão da obra para um plano técnico e apaga a pertinência
da questionação da autoridade do escritor que lhe deu forma.

Severim de Faria escreveu a segunda biografia conhecida de Camões, publicando-a,
em 1624, entre os seus Discursos Vários Políticos. Consegue corresponder à curiosidade
do seu público, ampliando as escassas informações dadas em 1613 por Pedro de Ma-
riz, e acrescentando outras. Nas escassas páginas de Pedro de Mariz, apenas uns pou-
cos parágrafos dizem diretamente alguma coisa de Camões, traçando uma breve
descrição física e acrescentando num eufemismo retórico que era muito “liberal”.
Agora, Severim de Faria, sem hesitar, indica a sua fonte de informação e legitima o
método. As suas informações derivam principalmente “do que o mesmo Luís de Ca-
mões de si refere os seus versos, onde ordinariamente os Poetas deyxão escritas suas
vidas”. É que “he natural aos homens deleytarse de contar os trabalhos, que padece-
ram, depois de escaparem deles”11.

E com mais ou menos alterações, este raciocínio perdurou e desenvolveu até impli-
cações que o chantre de Évora não explorara. Os principais biógrafos de Camões so-
correram-se da sua obra e, dando asas à imaginação de uma forma mais ou menos
lógica e possível historicamente, preencheram as lacunas inevitáveis na reconstituição
de uma biografia assente em tão poucos documentos coevos. Com isso, e mostrando
as fraquezas das interpretações anteriores, procuravam validar as suas intuições.

José Maria Rodrigues vai herdar esta tradição que, assente numa interpretação
biografista dos poemas, invocará o caráter excepcional, genial, de Camões e da sua
vida, para valorizar a expressividade da lírica. E por isso, resumirá na sua Lição: “As
poesias amorosas de Camões só poderão ser devidamente apreciadas, só revelarão
todo o seu valor artístico, quando soubermos, até onde isso seja possível, em que cir-
cunstâncias foram escritas e a quem se endereçavam”12. No seu entender, nas edições
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11 � Transcrevemos a partir da reprodução desta “Vida” nas Obras do Grande Luís de Camões, Lisboa, Jo-
seph Ferreira, 1720.
12 � Lição Inaugural da Cadeira de Estudos Camonianos, ed. cit., pp. 30-31.



então disponíveis os poemas surgiam como “jóias desengastadas de um precioso ade-
reço, que não podem fulgir com todo o seu brilho, por não estarem colocadas no lu-
gar que lhes compete”13.

Aponta já a importância da edição crítica que o “brio nacional” exige, sublinhando
ainda que “o ideal seria reconstituir com [essas jóias] a vida amorosa do Poeta”, os
“sucessivos estados de alma que elas traduzem”14.

A edição surge em 1932, feita em colaboração com uma das mais interessantes e
enigmáticas figuras da cultura da época, Afonso Lopes Vieira. Apresenta-se como
edição crítica, numa designação que, aliás, não corresponde ao que se espera desta
classificação.

Afonso Lopes Vieira partilha convictamente a tese do mestre, e, embora dizen-
do-se sempre discípulo, procura difundi-la com emoção15. Assim, aceitando a con-
cepção biografista e positivista do século XIX, e iludidos pelo caráter intimista da
poética petrarquista abraçada por Camões, procuram o sentido da obra no “reflexo”
que ofereça da vida do seu autor empírico. E se é incontestável que essa vida poderá
ter inspirado muitos dos seus mais dramáticos poemas líricos e transparece em mui-
tos passos da epopeia, é também irrecusável que ela se possa ler com a simplicidade e
imediatismo da interpretação proposta.

Na Lição Inaugural, José Maria Rodrigues tinha oposto duas motivações que podiam
mover a composição poética, caracterizando os petrarquistas em termos que, hoje, nos
parecem de um simplismo tremendo, e que já se começavam a estranhar na época:

“Pertenceu [Camões], como autor [lírico], à chamada escola petrarquista, isto é,
idealizou uma ou mais criaturas femininas, fazendo-lhes versos como se morresse
de paixão por elas, cantando-as como se fôssem senhoras do seu coração, mas só
com a mira em dar forma literária a impressões que não sentia ou foi um amoroso
por temperamento, um amoroso, digamos assim, à antiga portuguesa?”16
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13 � Op. cit., p. 31.
14 � Ibid.
15 � Vejam-se os textos da antologia, prefaciada por Vitorino Nemésio, Camões na Obra de Afonso Lopes
Vieira, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 1974, ou a carta que escreve em 1933 a José Maria Rodrigues, la-
mentando a recepção desfavorável dispensada ao volume da Lírica.
16 � Op. cit., p. 28. Afonso Lopes Vieira corroborará esta perspectiva, que o fará assegurar na carta re-
ferida na nota anterior: “a tese da Infanta permanecerá inexpugnável emquanto as duas interpretações da
Lírica de Camões forem estas e só estas: – ou Camões amou, celebrou e sofreu desterros por influência de
uma mulher de qualidade social muito superior à dele próprio, ou os seus versos foram feitos no ar, e Ca-
mões passará a ser, entre todos os poetas de todas as idades, o único em cuja obra lírica se não pode entre-
ver qualquer significado autobiográfico”.



A resposta de José Maria Rodrigues e Afonso Lopes Vieira foi inequívoca: Ca-
mões era um “poeta dos sentidos”. Os poetas petrarquistas eram concebidos como
simples fabricantes de versos, e era convicção muito presente que só a expressão direta
do sentimento vivido pode ser poética.

A edição de 1932 culminava um longo articulado de escritos que José Maria Ro-
drigues vinha publicando n’ O Instituto desde 1909, unidos pela exposição da “tese da
Infanta”, ou seja, pela convicção de que na lírica camoniana se podia reconstituir a
desventurada vida de Camões. Os seus poemas formariam um cancioneiro cronologi-
camente ordenado, pelo que só se poderia compreender o seu significado tomando
como chave a biografia do Poeta. Neste pressuposto, concebem como centro de in-
terpretação da obra no seu conjunto e de cada poema particular uma suposta paixão
que Camões alimentaria pela Infanta D. Maria e teria estado na origem dos seus su-
cessivos “desterros” e infortúnios.

O método delineado não era, contudo, tão simples ou ingênuo como por vezes
se faz crer. Num primeiro momento de análise, a partir dos elementos biográficos
e referenciais colhidos nos poemas que a isso se prestassem, os editores pretendiam
determinar o local da sua escrita: Coimbra, Lisboa, Ribatejo, Ceuta, Oriente.
Num segundo passo, relacionando e confundindo a narrativa poética com ele-
mentos biográficos empíricos, ser-lhes-ia possível datar a composição desses poe-
mas, para finalmente, reconstituírem “em relances” a biografia do Poeta,
repartida em seis “ciclos” de vida sentimental. Relembro esquematicamente esses
ciclos, através da síntese oferecida no índice do livro: I. Isabel Tavares. Belisa /
Natércia; II. A Infanta D. Maria; III em Ceuta, reacende-se o amor pela prima.
Coimbra – desilusão. Regressa Lisboa. Índia (e notícia casamento da Infanta des-
feito); IV: Esquecimento. Dinamene; V. Regresso. Morte da Infanta; VI. outras
damas. Em cada um desses ciclos, os poemas caracterizar-se-iam não só pelos es-
tados psicológicos manifestados, como também por apresentarem características
técnicas e estilísticas comuns.

José Maria Rodrigues, com a honestidade intelectual que o caracterizava, tinha
consciência de trabalhar uma hipótese, ainda que a considerasse verdade. Por isso, e
pesando também a importância que teria a edição da Imprensa da Universidade de
que haviam sido incumbidos, os dois editores resistem a dispor os poemas segundo a
ordem que lhes dão no cancioneiro lírico de Camões. Respeitam a ordem tradicional,
com a sua divisão por gêneros, e limitam-se a atenuar o “puro acaso” que rege a se-
quência dos poemas em cada um desses grupos. Só no fim, num apêndice, “Guia de
leitura das poesias relativas aos amores de Camões”, é apresentada a ordenação pro-
posta, corroborando as ideias dos editores expressas na Introdução.
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Pouco se fala, nos nossos dias, no trabalho que representa o primeiro grande esfor-
ço editorial de verificação e atribuição da autoria aos poemas apresentados, na senda
da investigação e dos ensinamentos de Carolina Michaëlis, e do movimento de sístole
do corpus camoniano por eles desencadeado.

José Maria Rodrigues e Afonso Lopes Vieira rejeitaram muitos poemas que esta-
vam incorporados na Lírica: segundo as suas contas17, 183 sonetos, 22 redondilhas,
10 canções, 18 elegias, 4 oitavas, 8 éclogas e 3 sextinas. Um total de 248, que com-
provadamente não eram de autoria camoniana.

Mas se por um lado a razão filológica foi invocada, por outro ela foi contaminada
por razões bem menos positivas e científicas, que tinham por base a subjetividade da
reconstituição biográfica e o valor documental atribuído a alguns poemas. No julga-
mento dos anônimos e dos duvidosos, os editores de 1932 explicam ter aplicado um
tríplice critério: qualidade linguística, significado psicológico e valor intrínseco. Afi-
nal, haviam-se conservado os métodos e os paradigmas da hermenêutica e da história
literária oitocentista. Mais ainda, havia-se permitido que eles tivessem força suficiente
para contaminar uma área de atuação de estabelecimento do cânone em que, nessa
sim, prometia inaugurar caminhos inovadores.

Apesar de ter marcado os estudos camonianos, a edição de 1932 é mais lembrada
por ter despoletado a reação do tempo em que se publicava, e ter acendido em torno
da poesia lírica camoniana a discussão com um vigor que até então só a epopeia des-
pertara. E nesta época em que os meios intelectuais usavam expor com veemência as
suas opiniões, essa reação foi violenta18. Um só exemplo: Domingos Maurício, nas
páginas da Brotéria, atacava a fragilidade da interpretação que era afinal o fundamento
da edição e do estabelecimento do corpus, e terminava a sua apreciação contundente
lastimando que a oportunidade oferecida pela Imprensa da Universidade de Coimbra
“ainda desta vez não fosse aproveitada para prestar ao poeta incomparável a homena-
gem que a cultura da sua pátria lhe deve e que, salvo o devido respeito, tem de ser feita
em bases inteiramente novas”19.

Mas a reação de fato importante surgiu através de um escrito polêmico de
Antônio Sérgio, que sobre a Lírica tinha ideias muito definidas, e ironicamente se
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17 � São os cálculos apresentados no prefácio à Lírica, ed. cit.
18 � “Em nenhum dos reparos, até aqui feitos, ou ainda por fazer, ao trabalho dos camonistas que nos
precederam, pretendemos pôr azedume ou dureza. O evidente desmazelo, ausência de gosto e falta de es-
pírito crítico do Visconde de Juromenha, não provieram apenas da sua própria mentalidade, mas tam-
bém muito da sua época. E à perigosíssima imprudência de Teófilo Braga, absolvem-no, em grande par-
te, a fé no trabalho e o amor da Pátria” (Lírica, ed. cit., p. XXXIII)
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19 � Brotéria, vol 17 (1933), pp. 51-65. Citamos da página 65.



intitulava “ignorante”: “Questão prévia dum ignorante aos prefaciadores da lírica
de Camões”20.

Neste ensaio, Antônio Sérgio mostra tanto a sua propensão polemista como a fi-
nura de um raciocínio filosoficamente orientado, para, depois de destruir a constru-
ção interpretativa criticada, impor a coerência sistematizadora da filosofia como elo
de união entre poemas que dão à análise sentimental uma expressão problemática e
intelectualizada (“abstrata”, diz Antônio Sérgio, contrariando a interpretação dos
editores de 1932). O “angustioso exame de consciência” e as queixas amorosas dori-
das e insanáveis justificam-se pela própria natureza do amor que se busca continua-
mente, e que se vai mística e platonicamente descobrindo “amor do amor”.

É tempo de concluir.
José Maria Rodrigues foi, de certa maneira, o epígono de um ciclo importante nos

estudos camonianos, fato que obscureceu de alguma forma os aspectos mais inovado-
res da sua atividade. Talvez também pelo que inegavelmente a sua concepção tem já
de extemporâneo e certamente também pelo discurso convicto que dá vazão às suas
conclusões, tornou-se o alvo vivo de novas concepções dos estudos literários e de uma
nova maneira de entender Camões.

Nas reações adversas ao camonismo de José Maria Rodrigues estava explicitado
um passo importantíssimo que fora dado na alteração do paradigma de leitura da Lí-
rica camoniana, que, por esta época, sem adotar declaradamente uma atitude anti-
-biografista que só seria possível depois de proclamada a morte do autor, acolhia tam-
bém os escritos de José Régio. A defesa que José Maria Rodrigues e Afonso Lopes
Vieira ainda tentaram, apelando à inabalável autoridade de D. Carolina, que, nos últi-
mos anos de vida, teria alterado o seu julgamento e aprovado de forma implícita a
“tese da Infanta”, nada podia fazer. Os tempos tinham mudado.

Costa Pimpão, ao prefaciar a sua edição das Rimas, dava por concluída a “época das
fraudulentas ou imaginosas construções”, considerando que, a não ser que surgisse al-
guma circunstância imprevisível, nos teríamos de resignar à impossibilidade de adivi-
nhar “a musa de Camões”. E, de fato, a crítica dos nossos dias resignou-se, apesar de
um ou outro caso extemporâneo. As biografias bem informadas de Costa Pimpão,
Aníbal Pinto de Castro ou Justino Mendes de Almeida, por exemplo, cingem-se aos
fatos documentados, integrando Camões na sua época, esclarecendo-a e tornando-a
presente à compreensão do leitor.

Na academia lisboeta, com Hernâni Cidade, que em 1933 sucedeu a José Maria
Rodrigues na cátedra de Estudos camonianos, o centro dos estudos desviou-se da
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biografia para “o poeta e o artista”, sem que essa nova leitura representasse uma ruptura
total com a tradição, que acaba por integrar, ainda que concedendo-lhe um plano de
menor relevo. No prefácio das Obras completas de Camões levada a cabo em 1946, Her-
nâni Cidade justifica a ordem em que dispõe os poemas, e explica que a eleição do
gênero literário representa a recusa de qualquer “ordenação baseada sobre dados da
biografia que tão mal conhecemos ou [...] processo psicológico que tão obscuramente
se deixa adivinhar”.

A alteração do paradigma de interpretação que se vinha operando ficou também
registada nos livros de sua autoria Camões, o lírico e Camões, o épico, surgidos ambos na dé-
cada de 30, ainda hoje reeditado a partir dos textos revistos posteriormente. É já o al-
vor de uma época em que a filologia começa a perder terreno, e a estilística avulta no
plano da crítica literária, que se vem apoiar na leitura imanente, valorizando o efeito
estilístico. Ao mesmo tempo, no campo da epopeia, os estudos de Hernâni Cidade
exemplificam a sua época: neles a história cultural ganha terreno na integração dos au-
tores, e o crítico procura valorizar esteticamente os textos, encontrando na literatura a
expressão da “alma histórico-cultural da Nação”.

Os trabalhos camonianos de José Maria Rodrigues garantiram-lhe um lugar inde-
lével na história dos estudos literários e da cultura universitária portuguesa. A Histó-
ria é feita de continuidade e ruptura; pode dizer-se que José Maria Rodrigues marcou
os estudos camonianos sem, no entanto, os ter revolucionado.

Metodologicamente, os seus estudos, assinalados por uma convicta relação com o
seu poeta e por um trabalho de fina erudição e sentido acadêmico e patriótico, mar-
cam o termo de uma época iniciada pelos estudiosos da geração de Teófilo Braga.
Assinalam-no com o brilho de uma erudição e de uma cultura notáveis, e uma vivên-
cia apaixonada do saber, que, como se compreende com facilidade, tendia a despertar
reações também elas arrebatadas e violentas. É forçoso reconhecer que, na sua época,
floriam já outras tendências dos estudos camonianos, acompanhando a natural trans-
formação dos estudos literários em geral, e possíveis porque brotando a partir de um
saber laboriosamente conquistado. Por vezes, é-nos difícil abstrair dessa circunstân-
cia, mas a verdade é que, de uma forma mais ou menos consciente ou involuntária, e
mesmo quando pensamos estar longe, continuamos a fazer caminho em muitos tri-
lhos aplanados por José Maria Rodrigues.
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