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SYR TORREl'\T OF PORTYNGALE

EMP. INDUST. 01\AFICA

DO POI\TO, L.da-1\ua dos
Martires da Liberdade, 178

SYR TORRE~T OF PORTYNGALE ( 1)

Here beginneth a good tale
Of Torrent of Portyngale

Apesar desta formula propiciat6ria, ninguem
hoje considera o romance das aventuras de Ton·ent
mais do que mediocre; se nao fora pertencer a urn a
epoca recuada, de que se aproveitam e se criticam
todos os documentos, correria mesmo serio risco de
ser inteiramente esquecido. Quanto ao que nele se
contenha de relacionado corn o nosso pais, eis o que
vamos tentar averiguar; mas nao sera estranhavel
que bem pouco de positivo se determine, sabendo-se
quanto silo fantasiosas a geografia e a hist6ria deste

(1) Publicado originalmcnte na Revista da Facu!dade
de Letras da U11ivcrsidade do Porta, n. 05 1 e 2.
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genero de composrc;oes. Antes de mais nada, porem,
digamos algumas palavras sobre a obra.

encontra composto na estancia caudata-1·ime couee,
tailed 1"h:Yme- tao freqliente nestas composiyoes (1),
e no dialecto central.
Alem do manuscrito ha mais sete breves fra·
gmentos de uma edi<(aO impressa, que, provindo de
urn texto urn tanto mais puro, servem para a
correcc;:ao daquele. Cremos . existirem do Ton·ent
apenas duas edi<(5es modernas, a de Halliwell, de
1842, (in The Thomton Romances), e a de Adam,
publicada em 1887 pela Early English Texts
Society. E do prefacio desta que aproveitamos o
que fica dito.
Quanta ao seu conteudo, o romance admite a
considera'(ao de duas partes: versando a primeira
o tema vulgar de a venturas «por sua dama»

*
*

*

0 T01Tent of Portyngale en contra-se em urn
manuscrito unico, do sec. XV. E desconhecido 0
autor; nem esse manuscrito e obra sua, mas de
urn copista que muito corrompeu e transtornou
o romance. Deste proprio facto, todavia, se tira
a conclusao de ter o poeta vivido, sem duvida,
bastante mais cedo, provindo as adultera<(5es por
aquele cometidas de nao compreender muitas expressoes ja antiquadas. Por outro !ado a dic'(ao artificial,
ao mesmo tempo que cheia de trivialidades, e a
extensao e o enfadonho dos episodios, parecem
indicar ter sido escrito quando ja era passado o
melhor tempo destas composiyoes.
Que o seu autor deve ter sido um monge, provam-no em seguida as benyaos com que comeya e
termina o romance, as longas orayoes que precedem
e seguem cada epis6dio, a freqi.iente interven<(iiO
directa do Ceu, o falar-se na comunhao e em missas
e o louvar-se Torrent por fundar igrejas e abadias.
Faltam ao mesmo tempo as caracteristicas dos
menestreis, tais coma o vaticinio dos destinos do
heroi, e a men'(ao dos proprios ta!entos poeticos e
das recompensas que por eles auferem. Diremos por
fim que o poema, abundante em aliterayoes, se

37· F or love of t hys lady Deyr
In dede of a rmys far a nd nere
A ventorres gan h e take

as quais constam de terriveis combates corn dragoes e gigantes, libertayao de prisioneiros, etc., ate
ser finalmente concedida ao her6i a mao da princesa
(1) 0 nome de romauce-six, aplicado i:ts estrofes deste
tipo, mas de scis ve rsos apcnas, assirn o testemunha ;
no Torrtmt, porem, as estrofcs sao de doze ve rsos, o que
tambem indica uma origem centra l ou setentriona l, visto
nao serem cstas usadas nos romances do sui. Sobrc a
p roveniencia desta estancia, pode ver-se Saintsbury, j'vfa·
uual of E nglish Prosody, pag. 329.
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de Portugal; e constituindo a segunda varios sucessos guerreiros na Terra Santa, onde Ton·ent cerea
e toma cidades e figura de grande capitao.
Diversos motivos romanescos e uma lenda hagiografica se encontram encorporados nesta segunda
parte. Embora o casamento esteja combinado, o rei
de Portugal, que s6 a custo acedeu, imp5e ainda aos
noivos que esperem halfe ye1·e and a day (1353),
condi<;ao cruel que os lan9a nos brac;os urn do
outro; em seguida Ton·ent parte de novo para
longes terras, por la se encontrando quando a princesa deu a luz dois gemeos. 0 rei seu pai abandona-a
entiio, juntamente corn os netos, numa barca sern
governo (1); levanta-se a aragem da terra

intervem a lenda de S. to Eustaquio (1): urn dos filhos
da princesa e arrebatado por urn grifo, 0 outro por
urn leopardo, mas siio ambos salvos maravilhosamente
e criados nas cortes dos reis de Jerusalem e da
Grecia. Ao cabo de quinze anos TorTent e feito
prisioneiro em batalha, e mais tarde libertado, por
urn dos filhos, sem ~e conhecerem, e do mesmo
modo os vence ainda a ambos em torneio, quando
se da enU1o o reconhecimento geral, em que intervem
certos aneis- temas estes, como e sabido, por igual
forma correntes neste genero de literatura.
Devemos ainda acrescentar que segundo Holland (2 ), citado por Adam, os romances de aventuras que versam a Ienda de s.to Eustaquio, ou
Estacio, sao os seguintes :

r84o.

The ·wynd Rose ayen the nyght
Fro loud it blew that lady bryght
Vppon the see so grene.

e a barquinha vai finalmente dar

a Palestina.

Aqui

(1) Estas barcas marayilhosas aparecem por tOda a
parte nos mitos, Jcndas e fic<;iio literaria; pelo que respeita
a Inglaterra ocon·em, entre outros, no romance de E~~tarc,
que se diz fundado cm urn lai bretao, no Richard Coer de
Lyon, cm Sir Triamour c na lenda de Conslan<;a, qual a
encontramos em Gower c no Man o( Law's Talc, de
Chancer, que a tiraram da cr6nica anglo-franccsa de
Trivet. Quanto ao tern a da << mulhcr pcrseguida », apresenta·sc, como se sa be, sob variadas form&s: Cresccncia,
Sibila, Oliva, Griselda, etc.

(1) V. a nota complcmentar sobre a lenda, no fim
deste artigo.
(2) Cltrcslien van Troics, Ttibingen, r8s.J.. Nao sabemos
se ter<i aparccido recentcmente alguma lista mais completa.
Knust, no seu explcndido trabalho Dos obras didacth·as y dos lc;•c}/(/as, embora se reportc igualmente aquelc,
acresccnta-lhc a obra espanhola La llisloria del Cavallcro
Ci(ar, traduzida, segundo o seu pr6logo, «de Caldco en
Latin cl de Latm en Ro111ance», e que na sua primeira
parte e tambem uma versao da lenda; e o poema de
Ulrich \'011 Eschcnbach, TVilhe/m von TVmdCit (Ob. cit.
pag. 88 e 96). Tambem da noticia de mais urn fragmento
e duma versao complcta da lenda de Guilhcrmc de Inglaterra, difcrente.:; do pocma de Chrestien. No Cifar a
mulher do cavaleiro mata a tripulat;ao do navio e este e,
cm scguida, governado pelo menino Jesus.
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1.0 - 0 poem a atribuido a urn Chrestien- que
julgamos ainda se discute se e Chrestien de Troies
-Del 1·oi Guillzazmze d' Augleten·e (1).
2. a - Os dois poem as em media alto alemao,

mow· apenas urn; Ton·ent tem de combater e
sofrer em terras pagas, como Eustaquio, e aquele
aparece como urn simples cavaleiro errante-refuta
essa opiniao e conclui pela conjectura, realmente
plausivel, de que ambos os romances provem de
uma versao unica anterior, hoje perdida. Mas, sem
excluir a hipotese de uma primitiva fonte francesa,
segundo e regra geral para os romances de cavalaria
ingleses, e apontando mesmo indicios nesse sentido,
infere de urn certo numero de coincidencias verbais
entre os dois poemas que esse original mais proximo
era ja em ingles; e para explicar as suas divergencias,
bastante consideraveis, supoe que os autores dessas
versoes mais tardias, redigindo de memoria, alteraram, omitiram e acrescentaram o que lhes pareceu,
substituindo a sua guisa 0 que lhes tinha esquecido.

Die {!;Ute Fmu e De1· Gmf von Savoyen.
3. 0 - 0s romances ingleses de Jsumb1·as, Octavian (2) , Syr Eglamour of A1·tois e Sn· Torrent
of Po1·tpzgale.
Destes ultimos, o que mais se aproxima do

Ton·ent e o de Sr1· E!ilamozw. Halliwell (3), que
foi o primeiro a notar esta semelhanc;a, considerava
o Ton·ent como fundado em parte em Si1· Eglanzo1w; mas Adam, cotejando os romances, e acentuando que o primeiro concorda mais corn a lenda
hagiologica do que o segundo- a princesa, par
exemplo, tern no Ton·ent dois filhos, em Sir Egla-

(1) Existem cm casteJhano duas YCrsoes: uma Est6ria
e uma Clironica del rCJ' do Guillermo 1·ey de Ynglatcrra,
sendo a primeira a traduc;ao daquele poema frances e a
segunda, provaveJmente, a duma obra escrita em latim
(Knust, ob. cit. pag. 159).
(2) Em espanhol o Cueuto muy fennoso del cnpcrador
Otas de Rroma e de la i11janta Flormda, su J!ja, etc.
(Mencndcz y Pelayo, Origencs rle la Novcla, vol. 1,
pag. CL VIII).
(3) Tl1c TIIOriiiOII R ouumccs. 0 romance de _s:,.,.
Eglamour, igual mente considerado mediocre, tern contudo
de notavel o apresentat· o nome de Clwistabcl, celebrizado
por Coleridgc, que no cntanto nao devia conbccer aquelc
poem a.

*
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Vamos agora ao nosso Po1·tyngale.
Todo o romance e da maior secura no que diz
respeito a determina<;5es. Da compara<;ao das obras
desta categoria corn os seus originais franceses,
quando se conservaram, verinca-se que foram
muitas vezes encurtados e resumidos na tradu<;ao;
trata-se alem disso, aqui, dum romance tardio; ambos
estes factos contribuirao pois para explicar aquela circunstancia.

14

SYR TORRENT OF PORTYNOALt:

Assim a unica qualificac;ao que nele se encontra
do nosso pais esta no verso
13. In Portynggall, that Ryche Jond

quasi exclusivamente acompanhada (1), quanto fl
corografia, pela indicac;ao de se passarem varios
epis6dios
412.

At Perrown on the sec syd.

Que esta cidade
citamente as linhas
1772.

e em

Portugal, dizem-no expli-

In Portyngale ........••
In a riche town
That hath hight be her day,
And euer shall, as I you say,
The town of Peron.

Trata-se, pois, tambem dum a «rica» cidade; o
autor era bem parco em epitetos; 1·iche e b?'Yf?lzt
quasi esgotam o seu arsenal.
Por outro !ado, que a geografia do poeta nao
era inteiramente arbitraria mostram-no-lo os «reinos»
que mais relaciona corn o nosso pais: a Galiza, o
Aragao e a Provenc;a. Ocorrem-nos imediatamente
as relac;oes politicas, dinasticas e literarias que a eles

(1) V. ainda, no en tanto, as duas cita<;oes que faze·
mos na nota (1) da pag. 19.
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nos ligaram, e nao deixam tambem de nos lembrar
as peregrinac;oes a Santiago de Compostela (1 ) .
Uma fortuita associac;ao de ideias abriu-nos,
porem, urn caminho que nos levou para bem longe.
Dada a existencia do romance paralelo Si?· Eglamow· of A1·tois, esse «Artois> fez-nos pensar se
Pen·o1vn, Pe1·on•ne ou Peron nao seria, afinal, a
vizinha cidade de Peromze- abstraindo da circunstancia de f1gurar no romance como a beira-mar; e
dai fomos levados a preguntar-nos se To1Tent of'
Portyngale nao seria acaso Fen·and de P01·tugal.
Como se sabe o infante D. Femando, filho de
D. Sancho I, casou em 1221 com Joana, filha de
J3alduino, conde da Flandres e primeiro imperador
latino de Constantinopla, que mon·era deixando-a de
tenra idade. Ora o nome de Ferrand, forma abreviada de Ferdinand- cp. Fen·ao- tem igualmente
a forma Fen·ant (2 ); e, quanta ao nosso principe,
(1) Cf., por ex., a primorosa edi<;ao critica do Cancio·
neiro da Ajuda, onde a erudita romanista D. Carolina
Michaelis de V asconcelos registou desenvolvidas investi·
ga<;oes hist6rico-literarias accrca das relac;:oes de Portugal
corn os paises estranjeiros nos primeiros tempos da nossa
nacionalidade.
(2) No Dictionnaire de5 Noms, de Larchey, encon·
tramos Ferand e Ferant como abreviaturas de F erdinand
muito usadas na Idade Media, e mais adiante, ainda como
abreviatura do mesmo nome, as formas Ferrmt, Ferrmzd
e Ferrant, corn a indica<;ao de significarem cavalo tordilho
na lingua d'oc. Corn os mesmos valores ocorrem, excepto
Fcn·an, nas can<;oes de gesta (cf. Langlois, Table des
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anda em geral ligado ao do seu pais, o qual por seu
turno admite, entre outras, a gratia Po1·tingal (1),

noms propres contenus da11s les chm1sons de geste). Jogando
corn a palavra se zombou de Fen·and, quando, depois de
Bouvines, ~l e foi pa'iseado ignominiosamente por Pans,
carregado de ferros, a caminho da prisao : Si crioit le
peuple quand Ferrmzt passoit, par ma11icre de gober et
mocqucr, que deus ferrans portoicnt Ferraut, mais Ferrant
estoit C1t(crrez. (Chron. manuscrit, cit. na Art de veri(. les
Dates, ed. de 1818, tomo XIII, pag. 320).
( 1) Sobre a<> diferentes formas da palavra Portugal
em textos estranjeiros medievais v. D. Carolina Michaelis,
ob. citada, vol. II, pag. 695. Em ingles era tambem nome
de naturalidade, como se vc, por exemplo, em indicac;oes
de scena da Spanish Tragedy: Enter two Portingals
(acto III, se. 9); Enter ... Portingal Ambassador (acto II,
se. 3), ao lado da forma Po,·tugucsc
And now to meet these Portuguese

(acto Ill, se. 14). No Torrent veem-se as grafias Portynggall,
Portyngg·ale, P01·tingalc, Portyngalc_- a primeira forma
aparece exclusivamente ate a linha 8771 e depois na 1255;
a segunda apenas na linha 883; e a partir da linha 1069
ocorrem indistintamente as duas ultimas, corn a excepc;ao
acima apontada. D{t a ideia de que, em certa altura, o
copista viu em qualquer parte urn a gratia diferente da do
seu original, que passou a empregar.
E escusado dizer que a tetra a da silaba final se nao
lia rei], valor que, como se sabe, 0 a Jongo so vcio a
adquirir nos fins do sec. XVIII- mas [a:] ou [e:]- Wyld,
.·1 History of Modem Colloquial E11glish, pags. 71 e
194 e s egs. Cf. tambem o nosso estudo, Some 1\ otas on the
Portteg llcsc. Englis/1 amt English· Portuguese C1·ammars
to I8Jo, adiante publicado.
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conforme se le ainda no livro de 1509, Les
nobles prouesses et vaillmzces de Baudonz coute de
Flandres
et.• de Fen·ant jil:; au Roy d~ Po 1·tinoal
.
'
,..,
quz ap1·es fust conte de Flmzdres (1).
Poderia pois Ton·ent of Po1·tin{fale ser uma
deturpa<;ao de J~en·ant de Portill!fal, tanto mais
que o nome do heroi, aparecendo no romance sob
varias formas, duma vez esta escrito Ten·ant,
doutra Te1'1'ent e de onze vezes Ton·ant, como
que encontrando-se registada por estes vestfgios a
propria transi<;ao de Fen·anl para Ton·ent.
Procurando materiais para firmar a nossa hip6tese, deparamos no livro de Francisque Michel, Les
Portugais en France et les Fmm~ais en Pot·ttt{fal,
com a afirma<;ao, justamente, de que Ton·ent e FC7'I.'.Ull; pore m, dedicando o autor apenas algumas
ltnhas ao assunto, e embora deva ter percorrido o
romance - de que cita a edi<;ao de Halliwell- ou a
sua SLttnula, o facto e que das suas escassas palavras
«N'ous cite7'0ilS enco1·e wz 1·om.m qui ue se rapporte
.-w Portugal que p:w le 1Z011Z de son !zeros . .. " (2),
o qual diz ser o nosso Fernando, nao se pode
depreender coma chegou a tal conclusao.

(1) Nao lemos esta obra, citada por Luciano Cordeiro (A Co11dessa Maltmtf, pag. n) ne m a sua va riaute
de que igualmente nos fala, e que se encoutra na Sym~
micta Lusitmtica da Biblioteca da Ajuda.
(2) Ob. cit., Appmdicc Ill, Principaux romans d.:
cllCVa/erie lfcrits Cll portugais, pag. 262,
}.
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Seja como fOr, a ideia de !VIichel parece te~ fi~ad?
adormecida no seu livro, nao possuindo nos tndtcacao ala uma de que o assunto fOsse tratado
ult~riorm:nte; ne m Adam na sua ediyao do Ton·ent
a tal se refere, nem, por exemplo, Schofield, na
Hist 01·y of E11trlislz Litemture fr·om the Nomzau
Conquest to Chaucer, onde apenas o menciona, junta
a essa referencia a simples linha que seria bastante
para registar a aproximayao. E tampouco o _fazen: o
Prof. Ker na Cambridtre History of Eng"i1sh Ltte1·atzwe (vol. I, cap. XIII), ou Lewis Spence, no seu
Dictionm-y of Romance and Romance Wr·iter·s.
Dada a inferioridade do romance niio e o facto,
todavia, para estranhar, pois que o nosso ponto de
vista so razoavelmente a urn portugues pode atrair,
ou a quem as nossas coisas se dedigue.

*

*

Ja seria para nos decerto bem interessante que
Fernando, pela fama que deixou do seu valor militar tao somente emprestasse o seu nome para uma
na;rativa heroica; cumpre-nos porem averiguar de
tudo o que. nela possa verdadeiramente existir acerca
do nosso infante, ou relacionado corn o nosso pais.
Ora o proprio Michel, nao tivesse ele lanc;:ado a
sua hipotese apenas de passagem, e superftcialmente, corn facilidade se teria lembrado de que na
mesma Flandres, pouco antes de aquele, encon-

SYR TORRENT OF PORTYNGALE
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tramos, realmente casado com uma princesa de
Portugal, e tendo combatido na Terra Santa, o conde
Filipe de Alsacia, marido de :vlatilde, filha de
D. Afonso Henriques C).
Sem podermos afirma-lo definitivamente, aftgura-se-nos que o romance representa uma poetizac;:ao dos amores de Filipe, quais a hist6ria ou a
lenda- para o nosso ponto de vista a lenda tern
mesmo, como se compreende, maior importanciano-los apresentam.
Em volta desse casamento, que se realizou
em Bruges, no ano de 1184, corn extraordinaria
pompa, bordou-se na Flandres uma lenda romanesca
segundo a qual Filipe de Alsacia, tendo visto Matilde'
em Portugal a quando da sua peregrinayao a Compostela, ou de passagem em Lisboa na volta da
Palestina, enviaria, rendido pela sua extraordinaria
beleza, sucessivas embaixadas a D. Afonso I para
lhe conceder a mao da fllha, ao que este so a ~~sto
assentira e por intervenc;:ao de Henrique II de

(1) Em Portugual teve o nome de Teresa, que trocou
cm F ranc;a por Matilde ou Mafalda; Raul de Diceto da-Jhc
ainda o de Beatriz, e diz que nao era formosa . Foi ela que
mais ta.rde, viute auos depois da morte de Filipe e em
seguida a acidentadas disputas corn os seus sucessores,
tratou do casamcnto de Ferrand corn Joaua de Constanti·
nopla, confiada a sua tutela. Da sua hist6ria se ocupa
Luciano Cordciro uo Jivro citado. V. tambcm a nota
complementar a scu respcito, no fim dt:ste artigo .

20
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Inglaterra C). Nil.o teremos aqui um paralelo as
repetidas provas a que o rei de Portugal, no romance,
submete T on·e11t, so vindo a ceder por interferencia do «im perador de Roma ,.?
A barquinha maravilhosa em que, no romance,
a princesa do:! Portugal e levada a Palestina, onde

(1) Here., H£st. de Port., tom. m, pag. II7 ss. (ed. de
g16);
D. Carolina Michaelis, ob. cit., vol. II, pag. 701 ~s. ;
1
Sue\'I'O C!Jronica de Fla11a'res, liv. VII; Luc. Corderro,
•

I

ob. cit ..
A peregrina,;ao a Santiago realizou-se em II72, a
expedic;ao a Terra Santa em II77•78-isto e, re~pe~ti
vamente doze e seis anos antes do casamento. A pnmetra
mulher de Filipe, Isabel, condessa de Amiens e Vermandois, morreu em n 82: e o tn\gico episodic, reye)ador da
epoca, em que ela figurou, deu-sc em 1174· Mas Dozy
(Rccherchcs sur l' His Ioire cl la Literature de l' Espag11e
pC11dat le lllO)'Cil rige, vol. li, pag. ClX ss.) r:ova que a
cr6nica [lamenga que regista a passagem po~· Ltsboa-con·
frontando-a corn a Cl1r01t. I.usit., Raul de D1ceto, Roberto
do Monte Saint Michel e ainda corn outra cr6nica de
Flandres- "11'est qtt'/111 tissu d'errcurs "· Parece mesmo
que Filipe de Alsacia voltou do Oriente por terra.
. .
Em qualquer caso, p01·em, ve-se que a lenda e::nstm,
o que para nos c o impo rtante.
Filipe de Alsacia e filho de Thierry ou Teodorico de
Alsacia, conde de Flandrcs, que provavelmente comandava a frota que em ns8 ajudou D. Afonso I contra Alcacer. Erarn aparentados corn a dinastia portuguesa; urna
irma de Filipe cstevc casada corn Humbcrto II de Saboia,
irmao cla rnulhcr de D. Afonso Henriques. (D. Carolina
:rviichaelis, loc. cit. ).
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mais tarde se reline ao heroi, nao podera. corresponder
a romanesca armada que conduziu D. Matilde,
atacada por piratas normandos, em cujo encal((o
teria ido uma frota enviada ou comandada pelo
proprio Filipe? C)
E no casamento ajustado entre a filha do rei de
Portugal e o filho mais novo do rei de .-\ragao, e que
se esta celebrando quando Ton·e11t vvlta da Calabria,
acabando o her6i por alcanyar que se pronuncie o
div6rcio-nil.o hm•era confusao corn a outra Mafalda,
tambem filha do nosso primeiro rei, que aos oito
anos ~ contrataram em casamento corn aquele que

(1) Mesmo nas versoes segundo as quais Filipe da
Alsacia vem a Portugal na armada flamenga que le,~a
Matilde, faz a \'iagem para a Franc;a separado deJa: ou
partindo adiaule corn urna parte dos navios, para lhe pre·
parar a reccp~ao, ou indo por terra. Dois autores italianos
do sec. X VI dao o casarnento como realizado no P orto,
m as nao sao dignos de fe; a sen respeito ,., ainda a nota
cornplementar s6bre Mafalda e Teresa, no fim destc artigo.
Parece, no cntanto, que do Porto saiu realmente a frota
conduzindo a infanta. (D. Carolina ivlichaclis, ob. cit.,
pag. 7021 nota 2).
Ha no poerna d nas referencias cnriosas, sendo a pri·
meira a urn p6rto
2131.

In the havyn of l'ortyngale

e o segundo a urn castelo
26lO. In the Castell of Po1·tyngale

mas sera dificil d ecidir se acaso se reportam ao yeli10
rortucale ou P01·tugalc.
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veio a ser Afonso II de Aragao, ig ualmente ainda
crianya? E note - se mais que esse casamento, tal
como no romance, nunca chegou a realizar-se, supondo-se geralmente que a infanta morreu anos depois (1).
Quanto as fayanhas do Oriente, a Historia, e
certo, esta longe de exaltar as de fili pe de Alsacia e), mas o notavel prestigio do conde de Flan-

dres, cognominado o Grande, emprestava brilhantes
cores para uma lenda. Filipe cerea Harenc ou
.-\.retha, Torrent sitia e toma Quarelle e Raynes (1),
a respeito de ambos se fala em Antioquia; e nao
devemos esqueccr que o poeta teve de ocupar o seu
he roi durante o tempo necessaria para crescerem os

------------------

V. a nota complementar sob re a possivel identidade
de Mafalda e Teresa-Mafa!da, no fim deEte artigo.
(2) Chegado Fil!pe de Als?.cia a Terra Santa, recebeu do rei de Jerusalem Balduino IV, cujas enfermidades
aumcutavam dia a dia, a propostn. de !he confiar a administrac;ao do reino. Recu~ou a regencia, bem como o
comando do exercito que estava pronto a marchar para o
Egito, e s6 consentiLI em passar ao p rincipado de Antioqui?-, ondc, com o principe Boemundo e o conde Tripoli,
sitiou IIareuc. 1\las os prlncipes e outros chefes do excrcito
pnssavam o tempo a divertir-se, de modo que ao fim de
seis meses o cerco foi levantado vergonhosamente e Filipe
de Alsacia voltou para a Flandres, in 1/.ltlla t•e rc!itlqltms
,host se in bencdictione memoriam, segundo Guilherme de
Tyro. (Art. de verif les Dates, T. XIII, pag. 3II·I 2)L~lciano Cordeiro diz no entanto (ob. cit., pag. I7) que «a
Hist6ria consigna e a Jenda exalc;a as fac;anhas e a\·enturas de filipe no Oriente», etc. Nao sabernos quais fossem
as suas fontes.
Em compcnsa<;ao encontramos na lenda das suas
fac;anhas na Terra Santa urn combate singular com urn
Rgigantado prl11cipe turco - cxcetlia et Barbaro la COJitWl
csta!l!ra- da qual vit6ria, segundo a! guns, lhe teriam
vindo as armas que passou a u~ar depois da sua volta da
Terra Santa. A maioria, porem, atribui-lhes outra origcm.
(Sueyro, ob. cit., pag. 105).
(1)

(1) Ra)'lii!S c taJyez a antiga Ramah (Arim atea), que
diz corresponder a actual Ramleh c figura em poemas
do ciclo das cruzadas corn as f6rmas de Rames e Raimes/
Quare!!, que e dada como junto de Raynes, aproximamo-la
de uma Care! que aparece no epis6dio dos C!Jet1fs, ligado
ao pocma de Godefroid de Bo~til!on, como sendo uma
cidade conquistada pelos cruzados (Langlois, ob. cit.).
Cidade perto de Ramah e, porem, a antiga Lydda, hoje
Lndd; ambas se encontram no caminho de Joppe ou Jaffa
para Jc rusa!Cm, e ambas foram tomadas, primeiro Lydda
e depois Ramah, pelos cruzados que conquistaram a
cidade santa, mas nao com os longos ccrcos de que fala
o romance. Langlois nao faz a identifica<;ao de Card.
Por outro !ado Harenc, como se sabe, e perto de
Antioquia, e do seu cerco e papel de Filipe no mesmo ja
Yirnos o que nos ,diz a Hist6ria.
Pela sua dcscric;ao, alias muito breve, os ccrcos do
romance Jembram os dois grandes ccrcos da Terra Santa.
~o primeiro Tornmt ordena, depois de tomada a cidade
ao cabo de dois anos, que sejam passados a espada os
seus habitantes-ta l como fez Ricardo Corac;ao de Leao em
Ptolomaida (ante cujos muros, mais tarde, Filipe morreu
da p este); e no segundo os sitiados sofl·em urn a grande
fome, como no de Damieta, em 1218. !vias crneldade para
corn os vencidos e carencia absoluta de Yiveres s[w circunstancias faceis de ligar a cCrcos, mesmo quando pclramentc
fantasiados.
~e
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filhos, demorando-o primeiro, e certo, bastante tempo
na Norueg a, mas depois, tambem, por largos anos
na Palestina.
Em qualquer caso a lenda em volta do casamento existiu, e isso nos interessa. A propria magnificencia dos presentes enviados por D. Afonso Henriques- segund o S ueyro, por se lemb-rar do auxilio
que lhe tinham dado os t1amengos (1 ) na tomada
de Lis boa- o faz real<;:ar nos cronistas coetanios.
Sa be-se, por outro !ado, como o norte e o nordeste
da Fran<;:a foram nesta epoca urn foco de composi<;:ao de romances; e acerca da Flandres fala-nos especialmente Teofilo Braga nos seguintes terrnos: «Toda
esta actividade de elabora<;:ao poetica, que se expande
no meacto do seculo XII, esta ligada
vida das
cones e a extraordinaria epoca da segunda cruzada ;
os poetas foram sugestionados por narrath·as em
prosa que metrificaram entremeando-as corn as fa bulas orientais trazidas para a Europa, e pelo estabelecimento da nova Corte de Bisancio. Dei-se este sincretismo ... e em Flandres, na corte de Filipe de Alsacia, o apaixonado da Puella de Portugal, D. Tereza
Mafalda, fllha do rei D. Afonso Henriques e),.
Sa be-se ainda quao correntemente encontramos citado

o name de Filipe de Alsacia como patrono de troveiros, ligado ate ao do proprio Chrestien de Troies.
Nada mais natural, portanto, do que a composi<;:iio
de urn romance, ou a remodela<;:ao de algum anterior, aludindo ao enlace Uio faustosamente celebrado,
e ampliflcando ao mesmo tempo as fa<;:anhas de
Filipe na Terra Santa (1).
Na vida de Fernando, pelo contrario, e que,
parece-nos, s6 for<;:adamente se poderao encontrar
epis6dios comparaveis aos do romance- principiando por nao ser filho de urn e1·el! (em·!), mas
do proprio rei. Mesmo o seu cativeiro, na Torre do
Louvre e prolongando-se por doze anos, esta longe
do cativeiro de Ton·ent, que e em Jerusalem e
dura pouco mais de um ano. Fen·a11t teria pois
entrado no romance mais tardiamente, por influencia
de nele aparecer o norne de Portugal- a nao ser
que, para figurarmos todas as possibilidades, fOsse,
ao invez, a atribuiyao das aventuras a Fernando
que para ele tivesse levado 0 nosso pais, e do
mesmo passo confundido a sua vida corn a de
Filipe da Alsacia. A sua entrada corn Joao Sem
Terra na coalisao contra F ilipe Augusto forneceria,

a

(l) Da armada de cruzados faziam efectivamcnte
pa rte Jlamcngos, sob o comando de Cristiauo de Gistell, e
nao de Tcod6rico de Alsacia, como foi tambem de errada
tradic;ao (llcrc., Ifist. de Port., vol. lil, pag. 67).
(2) Trislt!o o E11amorado, pag. 29·30.

(1) Tambcm o autor do JVtl!Jelm von T,Vmdctt, urn dos
poemas paralelos ao Torrent, o adaptou provin·elmente,
segundo Knust, «a Ios sucessos tan varios de la juventud
de \Vcndel II de Bohemia, tal \'CZ en recuerdo de que este
rey no solameutc fayoreci6 a Ios poetas», etc. (ob. cit.,
p ag. 97).
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para nao deixarmos igualmente de o considerar, uma
via possivel para o norne se ter deparado ao autor
intermedio, se foi ja na Jnglaterra que Ton·ent-FermJZt (?) se substituiu ao her6i primitivo; e em
qualquer caso nao deixa o facto, como acentuamos,
de ser bem interessante para nos portugueses C).
E PerroJJm a beira-mar ? Confessamos agora
que ja nos tinha sido dado resolver a dificuldade.
Pero11-Peronne foi uma ponte que nos levou ao Artois
e a Flandres, mas a que podemos agora substituir
outra no<;:ao mais concordante corn a nossa hip6tese.
~a excelentc Table di!s uoms prop1·es contenus
d.111s les c!zc!llsons de gcste, que se deve ao Prof. Langlois, pode-se ver, corn efeito, o nome de Pen·o11 designando El Padron, a cerea de trinta quilometros
de Santiago de Compostela, lugur aonde, conforme
a lenda, vcio dar o navio que conduziu da Terra
Santa o corpo do apostolo (=l), e porto de relativa

im portancia na Idade-Media- urn daqueles em que
desembarcavam os peregrines que vinham por mar
ao celebre santuario, a Mecca do Ocidente. Portanto
o poeta, querendo colocar em Portugal a ac<;ao
principal do romance, e sabendo apenas acerca da
nossa terra que ela era perto da Galiza, atribui-lhe o
Pr:1T011'1l on the see srd de que tinha conhecimento.

(l) V. ainda a te rccir?. nota complcmcntar do fim
dcste artigo.
(2) Segundo a leuda, degol?.do o ap6stolo po1· ordem
do rei Herodes Agripp:t, para scr agradavel aos iudcus, e
Janc;ados os seus restos as feras, forflm cstcs contudo recoJhidos por alguns disc!pulos e levados a fLirto para Jafa,
onde os esperava urn navio m:>.ravilhoso que, mmm Domini
,E:ttbcnumtc (His f. Compost.), cm sete dias chcgou a Iria
Flavia, na Galiza- poi<; que S. Tiago tcria cvangclizado
cm Hespanha. Ai, ondc era o porto inte rior, e no sitio em
que dcscmbarcaram o corpo, encontra-sc ergnida a igreja
de Santiago del Padron-assim chamada, tambem segundo
a Jcnda, por causa duma pedra on «padrao» co1~1 uma ins-

cric;ao meio apagada, encontrada no Jugar, c a que teria
cstado amarrada a barca onde dnhn o santo cor.po. Donde
igualmente o nome que a vi!a ja tinha ao tempo das peregrinac;ocs medicvais a Compostela.
Quanto a ser p6rto de desembarquc de peregrinos,
diz-nos D. Ant6nio L6pez Ferreiro, na sua Yasta Hist6ria
de la Sa11.fa A. 111. lglezia de Santia/~O de Compostela (vol.
V. pdg. 9J): «Los que habian preferide> haccr el Yiaje por
·nar, como succdia en la Alcmania de l Norte, en Dinamarca, en Jos Paises Bajos, en Flandes y en Inglaterra,
veniam a dcscmbarcar principalmentc en la Coruii.a, en
Xoya y en Padrou, si no Jo habian hecho antes en Sonlac,
a la descmbocadura del Garona, en Francia».

*

*

*

1(esta-nos verificar se o romance, na sua generalidade, se conforma com a hip6tese que apresenramos. Vejamos em primeiro lugar os «reinos» nele
mencionados.
1. 0 - Gales. E sem durida aqui a Galiza, bem
conhecida na l~uropa de entilo por virtude das
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peregrinac;oes a Compostela. Quando Ton·eut liberta
a urn tempo a princesa de Gales e o principe de
Provrns, sao enviados de Portugal rnensageiros
anunciando a boa nova ao rei da Provenc;a, que para
Portugal ernbarca ao recebe-la - ao passo que nada
de sernelhante se diz quanto a princesa libertada.
Nao ha no romance nenhuma outra determinac;ao
acerca do reino de G,1!es. Nas clzansons de freste a
forma mais semelhante que aparece e Galis (1).
E curioso notar que a grana primitiva do manuscrito, das tres vezes que a palavra ocorre, na
segunda era Calles e na terceira cafes, em ambos
os casos emendada a tinta mais palida para Gales
(notas de Adam).
2. 0 - Ar-agon (Eragonj e Pen'eTIS (Pen')'IIS,
Provy 11s). De regresso de uma das suas fac;anhas,
Torrent sabe que a princesa de Portugal vai casar
1103.

\ Vith an uncouth Ray (2)

o qual e o principe de Aragao. Ja dissemos o que
- -

--1- -

As fonnas colhida<> por Langlois sao: Galia,
Galycc, Galis, Ga/ise, Galisce, Calissc.
(2) E decerto curioso figurar ainda na versao inglcsa
o vocabulo my, de origem meridional. Pelo que diz res·
peito ao costume peninsular primitive de usarcm os infantes o titulo de rei, le-se ainda na His!. Gmcal- (Provas,
T. I. pag. 75), cm relac;ao a D. Teresa: «A lguns historiadores
flamcngos, que nao sabiam o motivo de se cntitular
rainhrt esta sua condessa, o atribuiram a Yaidaclc ambiciosa
de elevac;ao desta princesa».
(1)

- --
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respeita a este contratado e desfeito casarnento da
princesa; nenhuma outra determinac;ao ha tambem
no romance relativamente a este reino. E total a
omissao de outros reinos peninsulares; Ton·e11t,
para ir de Portugal a Provenc;a, segue by a Redy
JJ'er (867), sem se falar em lugares intermediaries.
Quanta a Provenc;a, vemos registada no romance
a fama das suas festas e dos seus trovadores :
942.

iV!enstrelles was them a-mange
Trompettcs, harpys, and myrre songe

[j; tambem sobremodo curioso encontrarmos Portugal, a Galiza, o Aragao e a Provenr;a ligados,
no poerna, corn o foco do lirismo trovadoresco da
Franc;a do norte na segunda metade do sec. XII e
no sec. XII l, constituido pela Champagne, a Picardia,

a l-ta11.ires e o A 1·tois C).
0 «reino.,. da Provenya, de que alias ainda
\·ernos coroar-se rei o imperador Frederico Barbarruiva em ll 78, ao passo que confirmava os direitos
de Afonso II de Aragao ao condado, ocupa no
romance, ao !ado de Portugal, o maior papel, urna
vez estabelecidas as relar;oes amicais corn Ton·ent
pela libertac;ao por este do seu principe ( 2).

(1)

Gaston Paris, !.a lilerafttrc

fran~aisc

au moyen

tige, pag. r82-3.
(2) Encontramos na Hist6ria o filho de urn conde da
Provenc;a, simultaneamente rei da Sicilia, feito prisioneiro:
o filho de Carlos I, caido as macs do celebre almirante
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3.0 - Calabm· e Hungry. A cste respeito as
determinac;:oes do poema sao as seguintes: o heroi,
que ja vimos chegar de Portugal a Provenc;:a como
que de um salto, dirige-se a Calabria por um caminho a beira-mar

nome" conhecia estas duas regiOes, ou pelo menos
a Ultima, que nem e dada corno reino, senao como
cidade

948.

And toke a Redy weyye
Be a see syd as yt laye

9~.

\Ye wot will wher he doth ly:
Be-fore the cyte of Hungry

encontra toda a populac;:ao a fugir dum gigante, sendo-lhe todavia dito que este se en contra. . . na
Hungria (1). Parece pois que o poeta apenas «de

qual a vimos ja no romanceiro castelhano e cremos
tambem ocorre no portugues. :Mas tanto a Hungria
como a Calabria sao aderec;:os usuais da ficc;:ao
medieval, nao faltando tambem nos romances ingleses, como, por exemplo, no Squir·e of L01v De151'ee
e no Ypomydon.
Corn respeito a ser dado como a beira-rnar o
caminho que Ton·eut tomou da Provenc;:a para a
Calabria, diz-nos Beclier- cuja autoridade no assunto

aragoncs Roger de Laria numa batalha naval ao largo de
Napoles. Em favor de Carlos I, seu tio, e de Carlos II (que
esteve preso durante cinco anos e foi sol to por composi~ao
corn o rei de Aragao) vemos curiosamente combatendo
na Calabria- que tambcm figura no Torrent- uma per·
sonagem do Artois, o conde Roberto II.
Dentro da cpoca que, grosso modo, podemos atribuir
a versao primitiva do mmance, tambem urn conde da
Proven~a, AfotJSO II, e feito prisioneiro a trai~ao, em
1205, pelo coude de Forcalquier, e encerrado cm urn
castelo, de ondc o foi libertar seu irmao D. Pedro Il
de Aragao. (<;:m·ita, Anales de Aragon, liv. IJ, cap. sr;
Hcnault, Abreg"C de l'ldstoirc d'Espngnc et de Portugal,
pag. 298).
(1) Nao podendo extractar Jargarnente do romance,
devemos dizer que nao ha rnenor indica~ao de que ten ham

influido na efa bula~ao deste epis6dio as guerras de Luis J
da Hungria no reino de Napoles, no rneado do sec. XIV; o
rnesmo se tern de dizer quanto as diversas rela~oes dinasticas entre a Hungria e os soberanos angevinos de Napo·
les, bern como entre aquela, o Aragao e a Sicilia- qual o
casamento de Constanc;a, vi(tva de Ernerico ou Hen rique
da Hungria, corn Fredcrico, rei da Sicilia, depois impe·
rador, celebrado em 1209 cm Palerrno, aonde a acompa·
nhou desde Barcelona seu irrnao Afonso II da Proven~a
<<corn grandes compai1ias de ricos hornbres y Cavalleros
Aragoneses, Catalanes e del condado de Proensa», diz
<;:urita. 1'\a epoca de Filipe de Als<icia encontramos o rei
da Hungria Bela Ill desposando em n8s Margarida, irrna
de Filipe Augusto, o que podcria talvcz ter sugerido a
Hungria.

e chegando la, a cavalo
953· "W ith in to days ore IIT
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e bem notoria- que, entre os varios caminhos de
peregrinac;ao a Roma, havia um, utili:;,ado p~r
quem vinlza das 1·egi6es meridionais, que segut~
la 1·ive de mer, por lvfenton e Vintimiglia (1). Isto e,
da ProvenC(a pania-se para a ltalia, bem como para
a Hungria, por esse caminho costeiro- o que
podera ter significayaO para o romance.
+.o-NonJJav. Sera decerto dificil de determinar
se alguma coisa chamou em especial a atenyao do
autor do To1Te1lt para este pals, onde o heroi tern
icrualmente aventuras com drag5es e urn gigante.
Uma irmi'i de Fernando, Berengaria casou em 1214,
como se sabe, com o rei de urn pais setentrional,
mas nao da ~oruega: corn Valdemar 11 da Dinamarca ,· e mais tarde uma sobrinha, Leonor, corn o
filho dele 1 outro Valdemar, em 1:2::!9. A durac;ao da
viagem por mar desde Portugal e fixada JJiitlzill the
f/}'}ty d,1}'l!S (1-1-11).
:>.0 - Jentsalem, Na:;m·etlz, G1·ece. Se houvessemos que procurar equivalencia para o segundo,
seria talvez o principado de Galilea; quanto ao terceiro poderia representar um conhecimento vago e
conf~so dos estados feudais latinos estabelecidos
na Grecia, ou talvez o imperio grego do Oriente. Ou
sera tudo fantasia pura. :E completa a ausencia de
referencias a Constantinopla, e Jerusalem e dada
como ainda em poder dos cristaos. A guerra entre

(l)

Lcs h;gcndcs cj>iqucs, Yol. I!, p<ig. q9.
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Ton·ent, que esta em Antioquia, e o rei de Jerusalem, e um eco das lutas entre os senhores cristaos
da Palestina; e t6das estas circunstancias delimitam
dum modo geral uma epoca que decerto condiz corn
a nossa hip6tese.
Ve-se portanto desta breve analise que, quanto
aos «reinos» meridionais mencionados no romance,
para ele parece terem sido chamados pela colocayaO ,
no nosso pals do seu teatro principal, sob a noC(ilo
de serem regioes de certo modo todas pm·a o mesmo
!ado, talvez porque para t6das se p(wtia pelo mesmo
caminlzo: porventura o que, vindo do norte, passava por Clermont-Ferrand, Brioude, Alais, Nimes,
Aries, S. t Gilles de Provence e :vrontpellier, depois
seguia a Tolosa, atra vessava os Pirineus na portela
de Aspre e, descendo junto ao rio Aragao, ia constituir na peninsula o «Caminho frances» para Santiago C). Devemos no entanto acrescentar que, dum
certo numero de impressoes, alias bastante vagas
- nem o romance nos oferece outras- mas somando-se todas, parece esboyar-se, ao menos como
arrimo da efabulayao, qualquer coisa de relativo a
Provenya quando nela comeyou a exercer-se o
domlnio aragones, isto e, ao tempo de Filipe e de
Fernando; ja acima, no texto e em notas, o deixamos apontado- !'vias tudo se harmoniza, afinal, corn

(1) Bcdier, ob. cit., \·ol . I, pag. 368 e 37+; vol. lli,
pag. 93; D. Ant6nio Fcrrciro, ob. cit., vol. V, pag. 9l3
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a nossa hip6tese, que tambem nao e contrariada
pelo que diz respeito ao Oriente.
,
Para fechar apontaremos atgumas outras posstveis aproxima<(5es quanto a nomes pr6prios:
Brasill: floresta na costa da Noruega- a desaparecida ilha de Bra<(ir, Braxil, Brazille ou Brasile,
cuja existencia os ge6grafos da Idade Media supunham no Atlantico, figurando em varias cartas, por
ex. no portulano Mediceu; variadamente colocada :
ao largo da Inglaterra, na latitude do Land's End,
nos A<(ores, e tambem na baia de Galway, na costa
ocidental da Irlanda. Dizia-se que no seu interior
se encontrava wn bosque misterioso.
Calamond (Calomond, Calomcmd, Colomond):
nome do rei de Portugal- Ct~lom e urn rei sarraceno do romance de Ogie1·.
Mas o nome que o rei de Portugal tem no
romance faz-nos sobretudo lembrar o de Calais,
filho de B6reas, rei da Tnicia, urn dos Argonautas
e urn dos lendarios fundadores do Porto-segundo
no-lo refere, em repetidas passagens, Manuel Pereira
de Novais, na sua Anac1·isis Hist01·ial.
Cm·don: castelo de urn gigante (na Calabria) - Card on a, na Catalunha, onde ha urn celebre castelo
de origem romana, sucessivamente remodelado.
Tambem da Proven<(a se podia passar a Catalunha pela garganta do Perthus, e da Catalunha
seguia por Lerida uma antiga via romana, em direccao a Galiza.
· C·wg01z_· cidade de Aragao- Carrion (Carryon)

_

- ---.
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de los Condes. A forma como entrou no romance :
se por se encontrar no camino f 1·mzces C) ou
em atenyao ao mosteiro de S. Zoylo e s. Feli~ de
Carrion: e o motivo porgue C::zrgon (se e realmente
Carrion de los Condes) e colocado no Aragao sao
pontos que careceriam de largo estudo, se 0 ron;ance
verdadeiramente o valesse (2).
Gend1·es: princesa de Noruega- sera corrupyao
de Gersende, nome que tinha, por exemplo, a
mulher de A.fonso JI da Provenca?
Torrayne: a Turena. No rom~nce o rei de Portugal
26.

To-warde hym he takythe Torrayne

Em epoca pouco anterior as suas lutas corn o
nosso Ferrant, Filipe Augusto confiscou a Turena e
outras provincias a Joao Sem Terra.
. (~) ~ntre as e~tac;oes de Fromista e Sahagun. (D . .t\nt6mo }errmro, ob. cit., vol. V, pag. 91). V. tambcm Bedier
ob. cit., vol. Ill, pag. 125, c mapa anexo.
'
2
. ( ) No ~eculo XII foi trazida por D. Mauricio, arcebispo de C?1mbra, a cabec;a do ap6stolo S. Tiago Menor,
de Je_rusalem para S. Zoylo de Carrion, enUio de posse
do ~e1 de Aragao; depois D. Urraca mandou que se cond~!Z!Sse esta_ reliquia para uma igreja de Liao, de onde 0
b1spo 9elm1res a tro_uxe para Compostcla. I~ possive! a
confus~o entre os do1s santos hom6nimos (qual a vemos
cm !Vhgne, IJ_ic~iomzaire des Ptilcrinages, em contradi<;ao
c~m o seu DzctzOJmatre 1-!agiographiquc) / se csta fosse a
na por que Carrion entrou no romance, explica1·-se-ia
talvez por cste modo a falta de mencao de tcrras intP.rmediarias entre o A ragao e Portugal. '
-
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Finalmente nao deixaremos de notar quao curioso
e registar-se exclusivamente nos Ac;ores, emS. Jorge,
de coloniza<;:ao flarnenga (t), urn romance popular
onde urn rei abandona a filha ao mar em uma
nau sem governo, por ela amar «urn capitao:o.
0 Dr. Teotllo Braga nao !he aponta paralelo
algurn nos romanceiros peninsu!ares (2 ). Nao resistimos a transcreve-lo na parte coincidente corn o

Ton·e1zt:
Eu era filha de urn rei
Chamada Dona Maria
Amava a urn capitao
Pelo bem que ele m e queria.
0 meu pai, tanto que o soube.
Dava-me muito m a vida:
So me dava o pao por onc;a
E a agua por medida.

(1) Especialmente a respeito de S. Jorge le-se, por
ex., nas Saiidades da Ten·a, de Gaspar Frutuoso (apud
Ant. Cordeiro, Hist. Insulana, pag. 426. <<0 mais antigo
povoador que se sabe da ilha de S. Jorge fo y urn fidalgo
flamengo, muito rico, natnral da cidade de Bruges •.. trouxerao da Flandres dous navios carregados de gente e de
muitos oficiais de oficios diversos ... desembarcarao em
a ilha deS. Jorge».
A esta colonizac;ao liga-se o nome de outra nossa
princesa, Isabel, filha de D. Joao I, mulher de Filipe
o Bom, duque de Borgonha e tambem condc da Flandres.
(2) V. Cautos pojmlares do arquipdag o a(:orumo,
pags. 302 e 433.

__S_Y_R_T_
O_R_R_E_N_f--..:.O.:..F~P:_:O:.:R::_T:_:Y:_'N.:_:O~A~l':E:__ _ __:3~7

Mandon botar urn pregao
Por toda a cidade acirna:
Calafates, carpinteiros
Se ajuntassem nesse dia
Para fazer urna nau
Para ir Dona Maria.
Calafates eram rnuitos
Deram-na feita num dia.
Meteram-lhe mantiment~s
Para sete anos e urn dia .
Meteram-na nesses mare~ ,
Sem velas, ne m remaria.
Dona Maria foi nela
'
So, sem a mais com~anh.ia.

No Ton·cnt a princesa d e p ortugal invoca
auxilio divino:

0

I832 • Onjesu Cryste dyd she call·
. Down Knelid that lady ~Jene :
« R1ghtfull god, ye me seude
Some good loud ou to Jende
Th at my chyldreu
' may crystonyd
'
bene! »

No nosso romance, Dona Maria, voltando na
mesma nau, conta ao pai como passou o mar:
" Os mares me cataram honnt
F: os ventos cortezia,
E os anjos iam de uoite
Para minha companhia
lam corn uma hora de ~ol
E vinham corn outra de dJa
Ea virgem me chamava '
Sua donzela Maria~.
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Sera urn czbreJ'iamento, deformado, do romance
de Ema?'l~? Ou sera antes urn eco do romance primitive, poetado talvez na Flandres, donde teria provindo

o Ton·ent?

Podemos pais resumir deste modo as inferencias
gue, ao menos como probabilidades, cons~guimos
tirar da analise do romance Ton·ent of Po7·-

tynp;ale :

1. 0 - A alusao fundamental do romance c a
Filipe de .\lsacia e ao seu casamento corn ).latilde
de Portugal.
2.0 - Ferrmzd de Portingal parece ter ao poema
dado apenas o seu name.
3. 0 - Quem colocou a ac<;:ao em Portugal nii.o
conhecia o nosso pais; tin ha talvez vindo a Santiago,
provavelmente por mar (1 ), ou a lenda do santo,
foi buscar Pe1·ou e), e sabia que Portugal e contigi.io a Galiza.

(1)

I
I
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..J.. 0 - Conhecia talvez directamente a Proven<(a,
o caminho par onde se partia desta para o Aragao
e para a Galiza, e tambem o para a Italia - mas provavelmente so lhes conhecia a parte inicial.
Devemos finalmente esc!arecer que, embora no
romance, e mesmo sem nos referirmos aqui ao seu
«maravilhoso», haja numerosas circunsta ncias que
divergem profundamente das da vida de Filipe da
Alsacia, tais como as de ser Ton·ent filho dum
conde portugues, de se vir a apoderar do trono de
Portugal e de acabar «imperador de Roma», nao nos
parece que estes factos invalidem a nossa tese , nao
s6 por se tratar, como dissemos, da poetiza<;:ao duma
lenda heroica, coma pelas transforma9oes que o
romance terci sofrido ate chegar a forma em que
o possuimos.
Restaria agora tentar urn estudo comparativo
corn os romances paralelo.s e outros que corn o
Torrent podem relacionar-se, e bem assim corn as
suas possiveis fontes. Urn tal estudo e no entanto
,
'
bastante dificil de realizar sem recorrer a alguma
das grandes bibliotecas estranjeiras, visto que as
nossas, para certos assuntos, silo bastante (alhas

E verdade que ainda se diz
Quen vai a Santiago e non vai a Padron
Ou fai romaria ou non

mas a uossa conclusao integ ra outros elcmentos.
(2) A ligarmos alguma importancia a urn caminho
«a beira·mar, que no romance figura cm Portugal, poderia
este talvez ser o corrcspondeute a cstrada roman a per /oca
maritima do itencrario de Antonino, que passava em Iria

(D. Ant6nio Ferreiro, ob. cit., vol. I, pag. 222). E a motmlejn of Perrown, que tambem ocorre no poema, nao
podera ser o pr6prio monte llicinio, onde os discipulos do
santo o sepultaram? Tambcm urn passeio de Torrent corn
o. ~ei de Port?gal pela margem de urn rio (469, 476) condlna corn a h1p6tese.
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dos elementos indispensaveis, e que nao chegou
ainda o tempo de os nossos magnates de riqueza
se resol\rerem a dota-las gencrosamente, bem como
as escolas.

berto por mensageiros que Trajano enviara em sua proe encarregado de uma expedic;ao contra a Dacia.
Durante a guerra encontrou finalmente a mulher em
uma choupana- o mestre de bordo tinha caido morto ao
atrever-se a toca-Ja- bem como os filhos, a quem pasto res tinham salvo das feras e educado. Porem voltando
a Roma e r ecusando sacrificar aos deuses pagaos, aca·
baram por ser lanc;ados dentro de urn boi de bronze
aquentado corn g rande fogo, onde morreram, embora os
corpos fo::;sem depois retirados milagrosamente intactos.
Sao numerosas as v ers6es medievais desta lenda, em
Jatim e noutras linguas. Em espanhol encontra-se a Estona
del Cm;allero Placidas que (ue despmis clwistim1o e ovo
1101lbrc Eustacio. Menendez y Pela yo (Origmes de la
NfYuela, p;ig. CLIX, nota I.a), diz que a leoda nao foi das
mais populares em Espanha: alem do texto antigo s 6
haveria uma mala comedia dos fins do seculo XVIII;
Knust atirma que nao deixou mais vestigia ua literatura
espanhola do que eslas duas obras. Aos romances que a
aproveitaram ja nos referimos acima (pag. 9 e nota 2.a).

NOT AS COMPLEI'vlENTARES

1.

cur~

SrJbre a leuda de Santo Eustciquio
2.

Segundo a lenda o santo era, antes do baptismo,
urn capitao de Trajano chamado Placidas. Urn dia, na
ca<;a, Cristo crucificado apareceu-lhe entre as bastes de
um ccrvo. Phicidas converteu-se adoptando o nome de
Eustaquio. Deus anunciou-lhe por intermedio de urn anjo o
seu futuro martirio. Perseguin.. m-no terrivcis calamidades,
perdeu t6das as suas ten·as e viu-se obrigado a exilar-se
corn a mulher e os filhos. Quando ia a bordo de urn navio
velejando para o Egipto, o dono do barco apaixonou-se
pela mulhcr de Enstaquio, e Jan<;ou este corn os filhos em
uma praia; a i, ao passar um rio, uma das crianc;as foi-lhc
arrebatada por um leao e logo depois, ao tentar salva1·
aquela, a outra foi-lhe levada por um lobo. Tendo vivido
por Jongo tempo como trabalhador do campo, foi desco-

lvlafalda c T e1·esa seriam uma 1inica pcssoa?

OcOJTe-nos o que a cste respeito escreve Luciano Cordeiro, e nao nos consta que fosse deyidamente apreciado:
«Confe.;samos de passagem que a tradic;ao de uma
outra filha do rei Afonso, e a existencia indiscutivel da
infanta Mahalda, Mafalda, nascida a ntes de D. Sancho,
nos tern suscitado a suspeita duma possivel identificac;ao
dcssa infanta cam a propria D. Teresa, que pela primeira
ve.z aparece nos documentos no ana seguinte aquele em
que inteiramente desaparece deles essa D. Mafalda, negociada em casamento, que nao se realizou, em u6o, corn o
futuro A fonso II de Aragao. Explicar-se-ia assim, natural·
mente, a regressao mais tarde ao primeiro nome de
Mahaut, Mahalda, Mathilde- name originario da mae-
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mais facil e conforme a eufonia e a tradicao francesa c
tlamenga do que o de Tarasia, Tareija, Teresa. Mas e
uma simples hipotese, rnenos ate; uma supeita passageira,
insignificaute, realmente.» (Ob. cit., pag . 62).
Nada de posith·o julgamos contudo ter-se averiguado
sobre a morte desta infanta, devendo talvez Herculano,
como se da corn Figaniere, ter-se fundado na falta de
noticias s6bre ela depois de n64. Figaniere julga todavia
que seja desta D. Mafalda, pois que nao pode ser a de sua
mae, uma sepultura do Mosteiro de Vila Boa do Bispo, de
que fala Rui Fernaudes na Dcscri(:tio do l'crreno cm roda
da Cidadc de Lamcg·o { bzeditos da Hist. Portug., T. s, pag.
s6s) «0 que se torna tanto mais provavel quanto nao ha
noticia alguma acerca da sua morte e eutetTO» (Mem. das
Rainlms de Port., pag. 23-J.). Eis p01·em o que Rui Fern andes escreve: «e asi a sepultura de dona rnofalda que
digo estar em vila boa do bispo, outros dizem que a ossada
esta no mosteiro de arouca; dela nom som bem certificado . .. a nilo fui ver como estas outras sepulturas» . A
sepnltura de Arouca e de uma fil ha de D. Sancho I, aiuda
do mesmo no me; e Figanicre acrescenta que, por informa<;oes que lhe v ieram do proprio local, consta que no Mosteiro de Vila Boa do Bispo, hoje propriedade particular,
nao existem ja vestigios do tt:imulo da rcferida D. Mafalda,
que alias poderia ter de~aparecido como muitos outros
monumentos antigos, etc. De tudo isto resulta, afinal, que
nada se conclui tambem de Rui Fernandes sobre a morte
da infanta. Figanicre diz ainda que Bofarull nada encontrou
a sen respeito nos arquivos de Aragao.
Tambem ua cr6nica flamenga impugnada por Dozy,
que nao pudemos !er, se ve, segundo cste, que Filipe desposou la jillc du feu roi Alfonsc, qui avail pcrdtt son man
et qui avait deux fits_- a run clle avait domzc le 1' 0yaume, a
J'aulrc le dttc/u}d' Algarve» (f). Mas quem fora esse marido?
Paolo Emilio e Gnicciardini, confundindo mae e filha, casam
Filipe corn a primeira, que estaria viuva de D. Afonso (o

contrario c que se dava, como se sabe: a mulher deste
tinha morrido em II58); seguudo Sueyro o e ngano proviria de usar Matilde tambcm o titulo de rainha. Nao ter<i,
porem, a sua origem uaquela cr6nica? 1~: curioso entretanto
o paralelismo relativo da versao flamenga corn o romance,
onde, como vimos, a princesa d e Portugal, nao viuva, mas
divorciada de urn rei, na ausencia do hert5i da a luz dois
gemeos, que depois \·0em a ser reis de Jerusalem e da
(;rccia. No romance, contudo, sao filhos do proprio Torrent,
e para o romance aiinal, podem ter vindo i'micamente
da lenda de Eustaquio. E Filipe de Alsitcia deixou apenas uma filhinha, que rnorreu ccdo (D. Car. Michaelis,
Joc. cit.).
Mas, nesta coufusao de Mafaldas, em tudo isto, nao
haver;i qualquer coi:;a em favor da «suspeitan de Luciano
Cordeiro - e da nossa propria tesc?

Aparecendo no romance o nome do heroi tambem com
a gratia Tyrra11t, cmbora duma so vez, ocorre preguntarmo-nos se uao podeni haver qualquer relac;ao entre
Torrent· Fcrra11t e o celebre romance catalao Tirmzt lo
Blauclt, que o seu principal autor, johanot Martorell, diz
tcr traduzido do inglcs para portugucs c desta lingua para
castelhano, a pcdido de outro nosso ll. Fernando, o filho
de D. Duarte. Mas no Tirani lo Blanclt, em que a maioria
das fac;anhas se passa na luglaterra e depois cm Rodes,
Constantinopla e Berberia, s6 poderiamos entrever como
alusao ao Ferrant, filho de D. Sancho 1, a circunstancia
do casamento coma filhn do imperador de Constantinopla.
Alem disso o Timnt lo 13mtch - que c urn arranjo do
romance inglcs de GuJ• of Hl'anvick, com outras influencias, havendo nele, por outro lado, muitos pormenores
estritamente regionais, como titulos nobiliarios, nomes proprios e feitos hist6ricos dos catalaes- tanto pela cpoca da
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sua composic;ao, como pcla de certos sucessos a que nele se
alude, c bastantc mais tal'dio que a vida do uosso inf:mte.
Em todo o caso, na falta de melhor cxplicac;ao para
esse enigmatico nome de Tirm1t, depara-se-nos aqui esta,
embora bem teuue. A parte final do Tirmtf to Blanche
da autoria de Martin Juan de Galba. Martorell apresenta-se como sendo cavalier a/ serettissim Pri11cep don Ferrrmdo de Portogal.

NOVOS DOCUMENTOS SOBRE
AS «LETTRES PORTUGAISES,.

NOVOS DOCUMENTOS SOBRE
AS .:LETTRES PORTUGAISES• <•l

0 professor F. C. Green, da Universidade de
!<ochester, U. S. A., encontrou em Francra alguns
novos documentos relativos as Lett1·es P01·tugaises.
baseando neles uma revisao dos problemas da
autoria e nacionalidade, que publicou na lvfode7"1l
Language ReJJien• de Abril de 19~n. 0 assunto
pertence a os romanistas; pela nos sa parte quasi
nos limitaremos a transmitir aos leitores portugueses
as novas descobertas, que supomos ni'i.o terem ainda
sido tratadas na nossa imprensa, completando-as
num ou noutro ponto corn alguns elementos que
conseguimos colher. Reproduziremos ainda uma
hreve nota bibliogr:ifica de Barbier, que julgamos
niio fOra ainda notada pelos criticos modernos, e

(1)

Publicado em A .4gllia, 3.a seric, u.o• 49 a 54·
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nos parece curiosa pelos seus argumentos em fa\·or
da autenticidade.
No artigo do prof. Green consideraremos em
primeiro lugar os documentos que desvenda, e
depois a argumenta<;:ao, de ordem liteniria ou historica, co:-n que procura refor<;:ar o signi!lcado que
pretende dar-lhes.

+

0 estado anterior da questao e demasiado
conhecido entre nos para nos demorarmos em
minucias (1).
A primeira edit;:ao das Lettres P01·tup;aises e a
do livreiro Claude Barbin, de Paris, corn o .1che1•e
d'impn'me1· de 4 de Janeiro de 1669. Subscreve as
cartas o nome da autora, :Hariamze, mas, como era

(1) A obra fundamental a consultar sabre o assunto
como se sabe, a de Luciauo Cordeiro, Soror Marimma,
a frcira port11gucsa, puhlicada cm 1888, corn uma scguuda
cdi<;ao, revio;ta c aumentada, de 18go. E a esta edi<;ao que
reportamos as nossas cita<;oes.
Uma boa aprccia<;ao cm Fideliuo de Figueiredo, Histciria da L£teratura Cltissica, vol. 2. 0 , pag. 293 c seg.
Dcve-se ainda notar que varios pormenores da questao andam frequentcmente deturpados ou esquecidos,
mesmo cm alguns dos auto res que deJa tratara m corn mais
eleva<;llo critica. Por isso nos nao parcceu tambcm ocioso
restabelecc·los corn t6da a sua corrccc;ao.

c,
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de esperar dada a sua natureza, sem nenhum apelido.
~0 «ao leitor» declara-se que sao duma religiosa
portuguesa a urn gentil-homem frances que serviu
em Portugal, mas que se ignora o nome daquele a
guem forarn escritas, bem como o de quem fez a
tradu<;:ao.
A primeira atribui\:ao definida, quanto a estas
duas personagens, e ainda do mesmo ano, e vem
nurna outra edi<;:ao, a de Pierre du Marteau, impressa
em Colonia; reproduzindo no dernais o prefacio de
Barbin, declara porem que o destinatario e o «Chevalier de Charnilly» e o tradutor «Cuilleraque» C).
Este ultimo nome foi na edic;:ao de Roger, 1699,
emendado para Guilleraque (2), e mais tarde, desde
3
1778 ( ), identificado, corn ou sem razao, corn o
conde Lavergne de Guil!eragues, que privou corn
I~acine, Boileau, Mme de Sevigne e a Maintenon,
dirigiu por algurn tempo a Ga:{ette de Fr·ance, e
acabou embaixador na Turquia.
Sobre o apelido da freira portuguesa reinou
obscuridade durante cerea de seculo e meio; e so
em 1810 que e!e aparece indicado num folhetim do
.Tounzal del' Empi1·e, subscrito apenas corn um omega,
cujo autor o encontrara numa nota manuscrita do
seu exemplar da primeira edic;:ao. Sabe-se que o

(1) Cordeiro, ob. cit., pag. 61.
<2) Ibid., pag. 6s.
(:3) Ibid., pag. 333 .
4
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artigo e do critico Boissonade (mais tarde tradutor
do Hrssope), porque Barbier assim no-lo diz logo
no mesmo ano (1), e p01·que o exemplar em questao,
corn a reproduc;ao da nota, ftgura num catalogo dos
seus livros (2 ). Ora, segundo essa nota, a autora das
cartas fora o:Marianne Alcaforada, religieuse a Beja,
entre l'Estremadure et l'Andalousie:o. A grafta Alca.fo?'ado tambem ocorre em portugues, encontrando-se,
por exemplo, no manuscrito da Biblioteca Municipal do
Porta, Pumm· (sic) geneal6gico, de Frei J oao da Madre
de Deus; quanto ao a final, como se sa be, indica a
fo rma feminina do patronfmico, ao uso do tempo.
Logo o Morgado de Mateus come<;:ou ainvestigar,
mas mediaram ainda muitos anos antes que as pesquisas fossem inteiramente bem sucedidas. Nem
Sousa Botelho, nem Felner, nem Juromenha conseguiram descobrir essa vergontea bejense da familia
daquele apelido (8 ). Camilo, em 1876, na continua-

(1) Vem ua Bibliotkrquc d'un !10mmc de gout, de
Chaudon, publicada primeiro anouimamente, depois suces·
sivamente aumentada pelo abade de La Porte, por Desessarts1 e finalmeute por Barbier: cdic;ao de rBro, Yol. V,
pag. 309. Sobre Alexandre Barbier, bibli6grafo do Consclho de Estado, vera <<Noticia biografica e liteni ria » publicada por scu filho em 1S27, no 4·1) volume da segunda
edic;ao da sua obra principal, o Diclionnail'c des Ouvrages
Anonymcs, noticia que e scguida duma lista dos seus numcrosos t.r;,abalhos.
!(2) 1 ( , Co,rdciro, ob. cit., p ag. Ss.
(lJ Thid.; pags. Ss e gr.
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c;ao do Curso de Lite1·atzwa Portuguesa de Andrade
Ferreira, e o primeiro a apontar, seguindo certas
genealogi.as, e existencia real duma Mariana Alcoforado no convento da Conceic;ao, em Beja, em epoca
que nao desconvinha a cronologia ('). Finalmente
em 1888 Luciano Cordeiro firmava deflnitivamente
esta indica<;:ao, apresentando varios documentos, entre
eles os assentos do baptismo e do 6bito, respectivamente em 16+0 e 17 23 (2), bem como o testamento
de seu pai, de 1660, em que e designnda como ja
professa.
As hip6teses relati\·as as Cartas podem talvez
ordenar-se como segue:
a) As cartas sao inteiramente forjadas, em
frances, decerto por urn homem. Rousseau considerava que uma mulher nunca as poderia ter escrito C).
b) Os amores Chamilly-- !vfariana Alcoforado
existiram, mas as cartas nao foram escritas por
:Mariana: esses amores a pen as sugeriram a alguem
a ideia das cartas, que foram portanto forjadas em

Nota u, pag. 307.
Como L. Cordeiro teve de suprimir na 2.a edi<;ao
da s ua obra as transcri<;oes dos documcntos, e a I.a edi<;ao
nao se cncontra facilmente, podem cstcs dois tcrmos ser
lidos na ohra do Sr. Dr. Asdubral de Aguiar, Soror ll1arimma, esludo s6bre a rcligiosa porlttgucsa, a pags. 1S-2r.
(3) Na Le/Ire ri d' A lcmbcrt. Tradu<;ao do rcspectiYo
trccho cm Luciano Cordeiro, ob. cit., pag. 38.
(1)

(2)
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Fran<;a, como no caso anterior, mas corn aquela base
(Camilo, Ant6nio Sardinha (1).
cj Sao autenticas cartas de amor, escritas por
uma mulher, gue podera ser Mariana Alcoforado, ou
:.1me de Pectegache (2 ), ou qualquer outra, a urn
gentil-homern, que tambem pode ser Chamilly, ou
Clermont (3 ), ou outro - mas em qualquer caso
originariarnente em frances (Herculano, Paleologue,
Sabugosa) (4 ) .
d) Sao de rviariana a Chamilly, escritas originariamente em portugues e traduzidas ou adaptadas corn
mais ou rnenos liberdade. E a opiniao mais geral.
Ouanto ao intermediario ou pseudo-intermediario
fran~es, podera ser ou o conde de Guilleragues, ou
o advogado Subligny ("), senao o proprio Chamilly.

I

I
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E a Ivime Pedegache, como aventou Barbier, e talvez
a femme du monde que escreveu as sete cartas
que foram apensas as primitivas logo na segunda
ediyao de Barbin.

*

*

*

0 primeiro documento novo apresentado pelo
prof. Green corresponde a uma pista ja levantada por
Luciano Cordeiro; trata-se do Privilegio de publicayao, que a este foi impossivel ver C). Eis como ele
se reproduz no artigo da lvfodenz Language Reviem:
«Ce jourdhuy 17 Novembre 1668 nous a ete
presente aParis le 28 de Octobre 1668 signe MM:BRF:T
pour cinq annees pour un livre intitule Les Valen-

tines lettres po1·tttf{aises Epigrczmes et Mczdrigaux
de Guillemques» (2 ).
Infere de aqui o prof. Green que o registo dizia
respeito a uma colectanea das obras de Guilleraques,

A opiniao fundamentada de Antonio Sardinha
vem em dois artigos insertos em A NafiiO Portuguesa,
n.os 4 e 5 da 3-a scrie (1925)(2) Conjectura encontrada por Barbier num catalogo
de livros, ern 1808. V em no seu Dictiomzaire des Ouvrages
..-lnonymes.
.
(3) Coujectura vagamente apresentada por Maunce
Paleologue, num artigo da Revue des Deux Mondcs,
15 Oct. 1889.
(4) A opiniao de Herculano e-nos dada por Lopes de
Mendon<;a no periodico A Scmana, voi.II, 1852; a do Conde
de Sabugosa vem na Gmte d'A!go, a pag. 245 segs .. Sob re
M. Paleologue, ver a nota anterior.
(5) Segundo a Biograpldc Uuivcrsdle (Michaud, Paris,
1814), Subligny nao foi actor, corno outros pretenderan:.
J\ indica<;ao do norne de Subligny e-nos dada pela pn(1)

meira vez em 1796 por Mercier de Saint-Lcger, acrescen·
tando : « Seria que Guilleragues fizesse as respostas de
Chamilly » -as publicadas por Loyson- « e Subligny a
tradut;ao das Cartas da religiosa portuguesa?>>- (L. Cordciro, ob. cit., p::ig. 74).
(I) Ob. cit., pag. r8.
(~) A data da concessao do pri\'ilegio confere corn a
dada na I." edi<;ao de Barbin, cujas declara<;oes Jegais vem
traduzidas a pags. 307 da obra de Luciano Cordeiro.

I
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entre outros costumes tradicionais, o de escrever bilhetes ou cartas amorosas as meninas solteiras, e mesmo
as solteironas, no dia deS. Valentim (14 de Fevereiro);
ora essas cartas chamam-se valentines. Segundo a
Encyclopcedia B1·itannica, «diz-se>> que costumes
identicos se observavam em algumas partes da
Franr;a, mas nada conseguimos averiguar a este
respeito (1). Que relar;ao tera este facto corn os
titulos indicados no Privilegio? E - Les Valentines
lettres portugaises- seriam u ma e a mesma coisa,
ou duas obras diferentes ? A minuscula inicial de
lett1·es devera atribuir-se algum valor, ou sera apenas
proveniente dum a escrita descuidosa?
Procuramos encontrar menr;ao de alguma colecs;ao impressa de cartas desse genera, em ingles ou
mesmo em frances, mas sem resultado. Sao contudo
freqiientes as alus5es a tais costumes nos escritores
ingleses: em Chaucer, Shakespeare, Drayton, Burton,
Donne, etc.

e, vista que nao se fala em tradur;ao quanta as
cartas, conclui que eram da sua autoria. Seria pois o
livreiro Barbin que teria resolvido publica-las em
separado e anbnimamente, por conjecturar que, tratando-se dos amores clandestinos duma suposta
freira, e num pais que fora o teatro duma recente
campanha francesa (sic), o sucesso era maior se a
obra fOsse apresentada como genuina.
Sera legitima esta conclusao? Duvidamos, vista
tratar-se dum registo, formalidade burocratica em que
nao e nada para estranhar a ausencia de minucias,
como a de se tratar, em parte, duma tradu~ao. E
depois, o que se sabe deste Guilleraques? Estamos
de acordo corn o prof. Green em que nao esta
demonstrada a sua identidade corn o conde Lavergne
de Guil!eragues, embora a cronologia e outras circunstancias se nao oponham. Mas, nesse caso, o
facto e que se conhece ainda menos a seu respeito ..•
do que acerca da nossa Soror ou Madre Mariana.
E estranhavel que, dado o seu enorme sucesso,
nunca fosse reivindicada a autoria das cartas, se nao
sao autenticas; mas sempre seria interessante comparar a sua linguagem com a de Lavergne de Guilleragues. Encontramos menr;ao de varios trabalhos
seus na F1·ance Littemire de Querard e nas varias
enciclopedias francesas; esses trabalhos sao-nos,
aqui em Portugal, inacessiveis, mas ignoramos a
razao por que o professor Green nao reconheceu a
conveniencia do confronto e o nao efectivou,
E curioso tambem notar que, em Inglaterra, ha,

(1) Lemos na Britislz C;•clopwdia que as pniticas relativas ao dia deS. Valentim descendem talvez das antigas
Lupercais, o que deveria implicar a sua difusao nos territorios do imperio romano; eo nosso ilustre colega e amigo
Dr. Teixeira Rcgo informa·nos de que em Portugal tambem existem tradit;oes amilogas. E pois natural, por todos
estes motivos, que se tenham desenvolvido igualmente em
F ran~;a.
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charme de la nouveaute et qu'on a pris plaisir de lire des
lettres d'amour d'une religieuse, de quelque manicre
qu'elles fussent faites sans considerer que ce titre est le
jeu d 'un libraire artificieux qui ne cherche qu'a surprendre
le public.»
«Que vous souciez-vous» interrompit Cleonte, «qn'elles
soient veritables ou non, pourvu qu'elles soient bonnes?
N'ont-elles pas beaucoup de tendresse et seriez-vous homme
a vouloir soutenir contre to us venants la faussete des Let/ res
porfttgaiscs comme !'abbe Bourdelot soutient contre tout
le monde la verite du fragment de Petrone? Croyez-moi,
prenons ce que !'on nous donne de quelque main qu'il
vienne, pourvu qu'il merite d'etre lu et donnons-nous de
garde de ressembler a ces fanfarons qui ne voudraient pas
d'une paire de gants si elle ne venait de chez Martial.»
«ll y a sans doute ,, repartis-je, << quelque tendresse
dans ces lettres, si vous faites consister dans les mots pas·
sionnes comme les helas, etc. Mas si vous la mettez dans
les sentiments, a peine en trouverez vous deux qui soient
remarquables. Et, en verite n'est-ce pas une graude misere
quand il faut lire un Iivre pour si peu de chose? D'ail!eurs
il n'y a pas meme de style; la piu part des pcriodes y sont
sans mesure et ce quej'y trouve de plus ennuyeux, ce sont
de continuelles repetitions qui rabattent ce qui meritait a
peine d'etre dit une seu le fois .. •"

*

*

Os outros novos documentados apresentados pelo
prof. Green constam de duas referencias as cartas,
pondo em duvida a sua autenticidade, feitas ainda
no seculo XVII - isto e, anteriores as conhecidas
afirmayoes das Memorias de Saint-Simon (anos de
1703 e 1715) e das de Duclos (ano de 1715) (1). A primeira e dum escritor chamado Gabriel Gueret, que
morreu em 1688, e deixou urn manuscrito intitulado

Pz·omenade de Saint Cloud ou dialor;ue szw les
autezws, publicado em 1757 nas Mbnoiz·es de Bruys.
Nao se deve confundir esta obra corn outra Promenade de Sai11t Cloud, a de Fromageot. 0 opusculo de
Gueret, embora sem data, foi evidentemente escrito
entre 1669 e 1688. Duas personagens, tendo estado
a discutir o Roman Bozwgeois de Furetiere, continuam deste modo:
.:Vous uc voyez pas que ce roman soit debite.» «Voudriez-vous juger de la bonte des livres par le debit? II me
semble qu'Il y en a d'excellens qui pourrissent dans les
boutiques pendant que d'autres qui ne valent rien se
debitent avec chaleur. I! ne faut pas aller plus Join que les
Lettrcs portugaises. N'est-il pas surprenant combien il s'en
est vendu et je n'en vois pas d'outre raison si ce n'est le
L. Cordeiro, ob. cit., pags. 66 e 67. Ambos dizem
ter sido a Chamilly que foram dirigidas
as Cartas po1·tnguesas, escritas por uma freira que por
cle se apaixonou quando, ainda novo, servira em Portugal.
(1)

c~tegoricamente

A segunda nova cita9ao e do manuscrito Fz·.
2I9-f.5 (pag. 71) da Bib. Nacional de Paris, contendo
«Uma analise e apreciayaO cuidadosas>> das Obras de
cada ano, feita por um certo «Monsieur deN ... ", que,
assegura o professor Green, mostram ser o seu autor
«urn homem de discernimento e duma leitura invulgar, mesmo para o seu tempo», Em 1693, falando
da Lett?·e d' HC!oi':::,e
Abelard, publicada em Ams-

a
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terdao nesse ano, exprime a sua indiferen<;a sobre
se essa carta e ou nao autentica, mas sustenta a
sua afinidade corn as Lett1·es p o1·tug aises «qu'on fit
,1 plaisi?· il y a 24 ou 25 ans ».
Sem duvida estas duas referencias, pela sua relativa proximidade da data da publica<;ao das cartas,
tern algum peso: n1io nos parece contudo que, mesmo
juntas corn o Privilegio, invalidem o conjunto, bastante mais solido, das descobertas e conclus5es de
Luciano Cordeiro. J a este proprio, de resto, apontara
uma manifesta<;ao de duvida exteriorizada em epoca
bem mais proxima da edi<;ao prillceps: numa das
varias RepOilses aux Lelt1'CS portuga,ises, as im pressas em Grenoble ainda no ano de 1669 C), alude-se
as cartas da freira com a declarayaO de que «Se nao
pretende esclarecer o leitor sobre se as cinco cartas
portug uesas sao verdadeiras ou supostas, nem se
elas se dirigem, como se diz, a um dos assinalados
senhores cto reino, e). f: verdade que se acrescenta:
<a ingenu·idade e a paixao das cinco cartas, a poucas
pessoas permitirao duvidar de que tenham sido verdadeiramente escritas » ; mas 0 facto e que ambas
estas passagens traduzem uma incerteza, embora !eve.

(1) Silo as chamadas «respostas de Philippes», do
nome do seu editor, em co ntraposi~ao as do livreiro
Loyson, pnblicadas tambem no mesmo ano, Estas ultimas
sao apresentadas como autcnticas, aquelas Jealmente como
ficticias.
(2) Tradu~ao de L. Cordeiro, ob. cit., p~tg, 6o.

*
*

*

Tambem encontrou o prof. Green, na Bibliothegue
de l'Arsenal, urn exemplar da edi<;:ao de 1670 corn
uma nova atribui<;:ao de autoria, numa nota manuscrita, cuja letra, segundo lhe pareceu, deve ser do
seculo XVII ou prindpios do seculo XVIII: «Ces
Iettres sont attribuees par Mde. Desnoyers a Mile. de
St. Aignan abbesse de la Joie pres de Nemours.
Elles sont ecrites a ~vJ. de Segur surnomme le Beau
mousquetaire». Outra nota a seguir, numa caligrafia
nitidamente do seculo XIX, diz: «On sait maintenant que ces lettres ont ete ecrites par M. d'Alcoforada religieuse touriere d'un couvent de Lisbonne.
Elles sont adressees au Chevalier de Chamilly depuis
Marechal de F rance» . Acrescenta o prof. Green
que «Mde. Desnoyers» e provavelmente Mme Dunoyer, mas que nao pode consultar uma colec<;ao
completa das suas Memorias; e que Mlie de Saint-Aignan (1632-17,H) foi efectivamente abadessa do
convento de la Joie. Ainda segundo o articulista, a
nota nao tern valor intrinseco, e apenas mostra
como as conjecturas andavam o: no aP.
A nota do exemplar do Arsenal e verdadeira,
mas a conjectura e infundada. A indica<;:ao vem a
pags. -1-88 do tomo primeiro das Lettres hist01·iques
et galantes de ~lme Du Noyer, que encontramos na
Biblioteca Nlunicipal do Porto, numa edi<;:ao de Londres, 1 741. A passagem aludida, que se segue a
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uma pitoresca narrativa dos am ores Segur- Saint-Aignan, reza assim : On dit que c'est a cette
Dame que l'on doit ces Lettres si passionnees qui
ont paru dans le monde sous le nom de Lett1·es
Po1·tugaises. On pretend que c'est l'Abesse de la
Jore qui les a ecrites a M. de Sef?ttre, et que c'est
pour depai'ser la Scene qu'on a suppose qu'elles
venoient de Po1·tugal». Porem, segundo o Dictionna~·1·e ?enealogique, Hemldique, C!wouologique et
Hzstonque de la Chesnaye-des-Bois (1), «Henri-Joseph, alias Joseph-Henri, appelle marquis de
Segur», que se identifica plenamente (2) corn o da
anedota de Mme du Noyer, morreu em 1737 corn
76 anos de idade, isto e, nasceu em 1661, seis anos
depois do casamento de seu pai, cuja data esta
explicita: 1655. Tinha assim apenas oito anos a
publicayiio das Lettl'es po1·tugaises, que portanto
nao podem dizer respeito aos seus amores corn
Mile de Saint-Aignan.
Restaria datar a conjectura, ainda que sem fun(1) A atribuir;ao e de Barbier, no Dicfiomzaire des
Ouvmges Ano11ymcs, e interpreta as iniciais M. D. L. C.
D. B. = Monsieur de La Cbesnay-dos-Bois.
(2) As palavras de Mme Du Noyer- «Le Roi a
donne une Lieutenance Generale de Champagm au Marquis de Segurc, autrefois si connu sous le nom de beau
1\'[~~squetair~. C'est encore un homme tres bien fait, quoiqu Jl aJt un Jambe de moins; car il en perdit une dans la
der_nicre guerre a la bataille de iV!arsa!JJ- so se podem
aphcar ao marques Joseph-Henri de Segur.
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damento. A edic;:ao mais antiga das cartas de
Mme du Noyer de que encontramos men~j:ao (sob o
nome de JV!me C • .. ) e a de Colonia, 1704 (1).
A edi~j:iiO de 1741 traz no come90 de vol. I a
seguinte nota : "Corn me ces lettres ont ete ecrites
avant la Paix de Riswic, le Lecteur ne doit pas etre
surpris si l'on parle des choses sur le pied qu'elles
etaient dans ce temps-la. On ne donne ici qu'un
Essai, qui, s'il est goute du Public, sera suivi d'une
continuation de pareilles Lettres, qui, etant plus nouvelles, auront encore plus d'agrement, et les unes et
les autres ne contiennent que des faits tres veritables,
connus pour tels dans les Pays d'ou les Lettres sont
ecrites:.. Esta nota refere-se apenas as cartas contidas nesse vol. I, como se percebe do contexto das
do vol. II e seguintes; 6 pois natural que essas
cartas ja venham das primeiras edi~j:oes. Por outro
lado o tratado de Ryswyc, que pos termo a guerra
da Liga de Augsburgo, e de 1697; e no artigo Dwzoye1·
da Biorrraphie Unive1·selle (Michaud, Paris, 191-1-)
diz-se que as suas primeiras cartas sao de 1695.
Ora na obra de =-.Iarcel Langlois Louis XIV et
la com· d' apl'i~s t1·ois tbnoins nonve:wx- uma das
quais testemunhas e justamente Paul de Beauvillier,
conde e depois duque de Saint-Aignan, irmao da
abadessa de La Joye, e suposto autor dum manus-

(1) A partir da edi<yao de 1710 anda apenso a estas
cartas urn volume de «Mem6rias,.
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crito que seria em parte autobiograt1co-- encontramos a pag. 82, muito secamente e sem que seja
indicada a fonte, a data do escandalo : 1698. Wio
tivemos possibilidade de a verificar; mas, a nao haver
ali qualquer engano, entao nao so a referenda a
paz de Ryswyc como varios pormenores da narrativa de Mme Du Noyer estao errados. Diz-nos esta,
por exemplo, que Mlle de Saint-Aignan era, ao tempo
dos am ores, zme jezme 1V01mete: ora, pela data do
nascimento fornecida na Hisloi1·e Ge11ealogique de
Ansetme, ela, em 1698, teria 46 anos. Tambem
conforme o relato de Mme Du Noyer, 1vL de Segur
casa-se nao muito depois do desfecho do seu idilio
corn Mile de Saint-Aignan; e pelo Dictiomzaire
Genealogique vamos que casou em 1688. Facilmente podera, contudo, haver qualquer lapso ou
mesmo erro de imprensa nos algarismos de M.
Langlois; para datarmos deonitivamente a conjectura Du Noyer, se o caso ainda merece tal interesse,
seria pois necessario encontrar a fonte daquele historiador, que sera talvez o «Journal» de Dangeau ou
as «Memoires» do marques de Sourches. Nao os
obtivemos no Porto

*

*

*

Os argumentos de ordem literaria em que o
prof. Green apoia a sua tese da origem francesa
das cartas sao, em resumo, os seguintes :
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A conjectura encontrada no exemplar da Bibliotheque de 1' Arsenal liga as cartas aos 1·omans clej
do reinado de Luis XIV. 0 teor das cartas tambem
se integra no momento literarlo frances : a figura
central tern todas as caracteristicas duma heroi'ue
de 1·oman, e ate a sua declarac;:ao de estar pronta
a servir a sua rival e um eco do celebre moti1'o
da renuncia, tao popular na novela sentimental que
comec;:ava a entrar no favor do publico. 0 seu estilo
«exclamat6rio e e!iptico», sai.ldado como uma prova
da genuinidade das cartas pelos leitores credulos, e
tambem urn prenuncio dessa nove!a sentimental, assim
como da comedie larmoyante. Finalmente tudo nas
cartas trai urn arranjo artfstico, e nao uma espontanea naturalidade; e a propria falta de cor local
esta de acordo corn 0 espirito da literatura francesa
do sec. XVII, mais interessada em sentimentos e
motivos do que em realismo pitoresco.
Explicar-se-iam deste modo, tambem, todas as
dificuldades que as cartas apresentam mesmo para
quem aceita terem sido realmente escritas por Mariana
Alcoforado, bem como as contradit;:oes que nelas
se notam, ainda quando se distribuam na ordem que
preconiza Mr. Paleologue- o professor Green nao
faz referencia alguma a ordem adoptada por Luciano
Cordeiro, e que ja o tinha sido igualmente na edi<;:ao
de Kleffer, 1821.
'
Alguma coisa teriamos a ponderar a estes argumentos - o reconhecimento da intluencia das cartas
e corrente nos criticos franceses, sem os levar, con-

a
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tudo, a concluir pela inautenticidade (1)- mas preferimos deixa-los inteiramente a apreciayaO dos especia!izados. Limitar- nos hemos a reproduzir uma
opiniao que ainda nao vimos citada, a juntar as do
abade Saint- Leger, Dorat, Sousa Botelho (casado
corn uma francesa ilustre ), S ainte- Beuve, Crepet,
Asse, Gaucher e Paleologue (2) , tOdas as transcritas
no livro de Luciano Cordeiro. E o testemunho de
Barbier, na Nouvelle Bibliotheque d'un homme de
gout, ediyao de 1810, vol. V, pag. 308.
LETTRES POR TUGAISES
« Les Iettres qui portent ce litre ont etc ecrites en
Jangue portugaise par Marianne Alcaforada, religieuse a
Beja, entre l'Estramadure et l'Andalouzie; l'orinal est
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perdu et les rechcrches les plus exactes n'ont pu donner
:mcun renscignement satisfaisant a ce sujet. La traduction
en est assez gencralement attribuee a l'avocat Subligny;
q uoique ecrite dans le dL"·septicme siccle, elle manque
sou vent de grace, de nature! e m erne de correction ; cependant telle est la verite, la chaleur des sentiments dont elles
:;ant remplies, qu'il est impossible de douter qu' elles n'aient
de ecrites par unc aimante malheureuse, et qu'en Ies Iisant,
•JD ne suppose pas un seul instant que des chases si tendues
(tendres?), si delicates, dites avec taut de negligence et
d' abandon, aient pu sortir de !'imagination d'un auteur,
quelqu'ingcnieuse qu'on puisse se la figurer"·

S egue-se uma referencia a ediyao de Delance,
de 1806, para a qual ele contribuira corn algumas
anotayoes, e a informayao a que ja aludimos: «On
doit a M. Boissonade la connaissance du nom de la
Religieuse Portugaise », etc.
·;!-

(1) Tal c par exemplo a atitude do professor Paul
MorWot, da Faculdade de Letras da Universidade de Greuoble, ua graude Histoire de la langue cl de la litttiraturc
fram;aise, dirigida por Petit de J uleville-tomo V, cap. X,
pag. 555·
(2) Tambem jaime Cortesao, no seu prefacio da
edic;ao das Cm·tas publicadas pelo Amuuirio do Brasi!,
en contra nelas portuguesismos, dizendo : cc ha frases obscuras, incoerentes ou artificiosas pela clara insuficiencia
do tradutor». E depois de citar coma exemplo ccje le
reJ;zercie dans le (o11ds de moll ca:ur, du desespoir • .. ,
acrescenta cam razao: Necessaria se torn a que alguem
corn o conhecimento perfeito das duas linguas e da sua
hist6ria, realize numa edic;ao critica o comentario filol6gico indispensavel».

·';

*

Mas e nos argumentos de ordem hist6rica e topog nifica que o artigo do prof. Green se abre mais a
critica. Em pllrte silo repisados, em parte inteiramente
descabidos, revelando mesmo no seu autor um a certa
obstinayao e cegueira.
Entao Beja nao fica, como diz a nota encontrada
por Boiss onade, entre a Extremadura- portu g uesae a Andaluzia? Porque diz o Sr. Prof. Green que
Luciano Cordeiro, trayando a genealogia da familia
Alcoforad o, assentou em que «uma certa J/ar·ia» era
5
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a Mat·iatur. ctas cartas? Acaso nao consta dos termos
de baptismo e de 6bito o nome de Mariana? E nao
esta igualmente justificada a expressao de Mariana
acerca da « mediocridade da sua condiyaO ", em
relavao a nobreza bem mais s6lida de Chamilly? C)
E a explica<(ii.O tao cabal de Luciano Cordeiro acerca
da varanda ou miradouro de Mertola- a que da\·a
para as portas da cidade assim chamadas, por delas
partir a estrada para aquela vila e)- como p?de ela
ficar incompreendida pelo ilustre articulista ("), que
bastante cita o nosso meticuloso critico, e alguma
coisa o maltrata?
Julga o prof. Green que o anotador an6nimo de
Boissonade poderia ter tirado o no me de « Alcaforado » da traduc;:ao, ou melhor, adaptac;:ao, publicada
tambem por Barbin, em 1771, duma das Epa11djo1·as de D. Francisco .Manuel de Melo. mas atribuindo-a a urn tal D. Francisco «Alcaforado» (4 ); nao
sera porem rnais plausivel supor que o proprio
Barbin, sabendo ter a freira das cartas que pouco

antes publicara o apelido de Alcaforado, e tratando-se, como diz o Sr. Green, duma «bogus translation», o aproveitasse ali para substituir o do primitive autor ?
A outra hip6tese apresentada no mesmo artigo,
a de que a indicac;:ao do nome de Alcaforado e da
cidade de Beja teria sido fornecida ao anotador
anonimo do exemplar de Boissonade por alguem
conhecendo um pouco Portugal, talvez por qualquer
oficial frances da epoca, seria bastante mais viivel;
mas como explicar, nesse caso, gue Barbin tivesse
chegado, independentemente C), ao mesmo apelido
para disfarc;:ar D. Francisco Ivianuel de iVIelo? E se lhe
juntarmos agora o aparecimento, justamente num
convento de Beja, duma lVIariana Alcoforado autentica , e nas circunstancias exigidas- nao serao
.;o'incidencias demais?
Quanto a possibilidade de se dar urn tal caso de
seduc;:ao nos conventos portugueses do tempo, que
ao prof. Green custa a admitir, basta ler-se o
decreto de :l de Nov. de 1671- cerea de quatro an os posterior a os a mores- reproduzido pelo
Sr. Dr. Asdrubal de Aguiar no seu Estudo sub1·e a
Relif{iosa Po1·tuguesa:. . . "POr me ser presente o
grande excesso, e demasia corn que de algum tempo
a esta parte se continua assi nesta Corte como no

(1) Salicnta-o, por ex., Antonio Sardinha, art. cit.,
pag. 174.
(2) L. Cordeiro, ob. cit., pags. r83 c scgs., 203 c se~s ..
(3) Contudo o p rof. Green, noutro panto do seu arttgo,
citando como base a obra de Luciano Cordeiro, pag. 204,
admite sem reparos (embora confundindo o que leu) a
existencia dum " portao (gate) conhccido pelo nome de
Jaltello (sic) de Mertola "· (!)
(4) Suposto companheiro de Zarco na descoberta da
ilha da Madeira. L. Cordeiro, ob. cit., pag. 22.
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(1) Porque, neste caso, se devc salientar qne nem
:;cqner os nomes de Chamilly c Guilleraques apareceram
primitivamentc na sua edic;ao: cf. p{tg. 49, supra.
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AS « LETTRES PORTUOAISES»

Reyno, com notorio escandalo, o trato e amizades
illicitas corn as Religiosas, violando huns sua clausura, corn fim deshonesto, (de que ha poucos annos
chegarao a publico alguns casos nos Juizos Ecclesiasticos e Seculares) e outros continuando nas
grades dos Conventos com trato, e arnizades indecentes ... , 0 decreto renova e agrava, depois, para
os casos de rei"ncidencia, as penalidades do de
1653, que eram de dois meses de prisao e oitenta
roil reis de multa (1).
Voltam-se contra o proprio articulista as suas injustissimas palavras sobre Luciano Cordeiro: «Realmente,
corn processos destes, a critica deixa de ser um
exercfcio da razao para se tornar num festim da
fantasia» .
Entusiasmado corn as suas descobertas, o
prof. Green perde decididamente, nesta parte do seu
artigo, a serenidade do homem de scH~ncia.

contra Subligny; e as dth·idas de Gueret e :.\1. de
~ .. bem como a no,·a atribu'i<;ao, tao somente corroboram que em certos espfritos existia a incerteza, o
que ja se sabia. E natural e humana a suspeita de
inautenticidade. em casos como o sujeito; mas a
tradiyao dos amores de Chamilly corn a freira portuguesa manteve-se ininterruptamente, o que pro•·a
a sua fors;a, e esta era tal que, segundo nos afirma
Barbier, se fizeram <des recherches les plus exactes»
em busca do paradeiro do original (1) .
Quanto a considerar as cartas como \"erdadeira
e realmente do punho e do corac;ao da nossa . . .
«hero'lne de roman>>, para algumas pessoas nem
bastaria o aparecimento dos originais: seria ainda
preciso que tivessem sido escritas perante duas
testemunhas, e reconhecidas por urn membro idoneo
do notariado portugues, corn 0 selo imperioso :
Smun cuiquc tuetw·! . ..

Em resumo: os novos documentos do prof. Green
nao se nos afiguram de modo nenhum decisivos.
0 Privilegio apenas traz mais algumas probabilidades
em favor dum Guilleraques -mas niio necessariamente Guilleragues - como tradutor ou adaptador,
(1)

(1)

Ob. cit., pags. 27 c 28.

\'. a transcri<;ao que dam os da sua critica das

Lettres pot·tugaises, a pag. 64, supra.
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I r\ S HAKES PE ARE ' ~ T R A C~ E D Y

The only stage direction in the First Folio about

the assassination is
Tli(\' stab Cal'sar

.-\bout a score of lines below Brutus says :
. .. Stoopc Romans, stoope.
And !et us bathe our hands in Cacsnrs blood
(lp to the Elbo\\'es, and besmcare o11r Swords :
(IJJ, i,

1 22· ! 24).

(l) T~ o dcsenyoh·imeuto de duas notas da nossa tra·
dw;{w da Trngedia de ./1/lio C.IJsar. Destinava-se origi·
mdmente a Rc<~isfa da Faculdade de Lc/ras dn l/lliVt:I'SI·
dadc do Pcirfo, quando sobreveio a sua snspensao por falta
de Yerba.
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A little further on we hear from the mouth of
Antony:
••. those yo!lr Swords; made rich
\Vith the most Noble blood of all this \Vorld.
(III, i, r7S.179)

to which Brutus replies :
To you, our Swords have leaden points
Markc Antliony:
(III, i, 196).

In the second scene of the same act we read,
in the oration of Brutus:
1 have the same Dagger for my selfe, when it shall
please my Countt·y to need my death.
(IIJ, ii, 48-so).
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Finally in Act V .-\ntony and Octavius tax
their rivals as follows:
Villains : you did not so, when your vile daggers
Haekt one another in the sides of Caesar: (V, i, -t6·47).
. .. till another Caesar
Have added slaughter to the Sword of Traitors.
(V. i, 6r-62).

while, later on, Cassius addresses himself to Pindams in these terms:
... and with this good Sword
That ran through Caesars bowels, search this bosome.
Stand not to answer: Hcere, take thou the Hilts,
And when my face is cover'd, as 'tis now,
Guide thou the Sword - Caesm·, thou art reveng'd,
Even \Vith the Sword that kill'd thee.
(V, iii , 45·50)

which ,,;eapon also serves for the next suicide :
Come Cassites sword and finde TitiJtius hart.
(V . iii, 99)

and in that of Antony :
I fea re I wrong the Honourable men,
\Vhose Daggers have stabb'd Caesar : I do feare it.

(IJI, ii, I6I·I62).
Looke, in this pJace ran Cassius Dagger through:

(lli, ii, 184)-

From the passages here quoted (1) a twofold
question arises :
(1) Our quotations are from the rst Folio, wilh some
slight orthographical alterations, a<> introduced by several
present-day editors of Shakespeare. The numbering of
the lines also refers to the ISt Folio.
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1) Ho,,· was the deed acted in Shakespeare's
time: \\·ith daggers, or "·ith Sv\•ords, or both?
~) \Vhy do the conspirators, "besmear their
swords" with Caesar's blood after the assassination,
if committed n•itlz those same sn'o1·ds?
As regards the nrst question, we think we ha\·e,
from the outset, to prove it legitimate. For we have
seen how easily Shakespeare seems to interchange
both terms, dagger and sword; and it may be easily
held on literary grounds that one of them was
taken in a general sense, the other particular weapon
being implied all through by the writer.
Let us try, first of all, what results from taking
those passages literally. Our conclusions will be the
following:
Brutus stabbed with a dagger: he himself says it.
Cassius stabbed with a sword: he says so himself.
Antony, who \\·as not present at the murder,
believes, or has been told, that they ldlled Caesar
with daKgers, \Vhile he may 1mo\v somehovv that
their swords are only bloody because they have
just been "besmearing ., them. He also believes, or
has been told, that Cassius killed with a dagger.
And as to the reference of Octavius in act V a
similar remark is to be applied: for he \\·as e\·en
absent from l~ome on the Ides of March.
'Ne see in this way that the most important
testimonies are obviously the first and the second.
this latter receiving its corroboration from th~
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mouth of Titinius; and those testimonies are either
antagonistic or they imply the simultaneous use of
both weapons by the confederates.
One of the terms, hO\\·ever, may have been
used in a general sense, as we have remarked.
But which? If we take Brutus' wo rd for it (as we
ought in due homage to his historic and proverbial
austerity), the assassination ·w as committed with
dagKers. This would explain why the conspirators
had to bathe their S\\'Ords in Caesar's blood, and
would also denote that Antor.y and Octavius had
been well informed as to the "·eapons employed.
lt would, besides, be in acordance with the fact.
pointed out by Verity, that "there was in England
an old literary tradition that Caesar \\'.:tS killed \vith
'bod!{ins '; Chaucer, i\lonkes Tale, 716, and several
of our old writers say that Caesar was slain with
·bodkins', and 'bodkin' is the word used for dagger
in Hamlet, III, i, 76" (1). But Verity, at the same time,
does not seem to be thinking here of our problem- the
actual acting on the Shakespearean stage- since he
refers himself in the same note to the historical facts
about Caesar's assassination, by saying : "~o doubt,
each used a dagger fpugio) such as could be concealed under the toga, not a sword which would

\

(1) Tl1c Pitt Press Shakespeare, julius Caesar, p. 124
But cf. his bztroductiolt, p. xxxi fL
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be detected at once''. This remark, \vhich would

This passage about Cassius' deatb seems to
present so great a difflculty for admitting the
exclusive use of daggers, that such an able and
recent translator of Shakespeare's Julius Caesa1· as
the French writer Louis de Grammont (1), \·\·bile
everywhere rendering "dagger" by "poignard "
and "S\\·ord ·' by "arme '' - i. e., taking "sword··
!n a generat sense -· in this passage is, most
inconsistently, forced to translate this last word
by "epee" :

apply to modern stage presentation, is not valid for
the time of Shakespeare, when the thirst for "historical colouring" \\·as still a thing to be.
Be it as it may as regards this last point, are
we then to accept that, in this affair "Brutus 1'Crsus
Cassius" the first is right, and the second, in consequence speaks only figuratively about the weapon
he used?
Looking at the matter more closely, we see
that, on the contrary, if there is one passage in
which a real sword is clearly meant, it is Cassius'
death. Reporting ourselves to Shakespeare's chief
source - North's rendering of the French translation by A myot of Plutarch' s Pm·al!el Lit1es - \\.'e
find in the Lile o/' Brutus that Cassius ' 'casting
his cloke over his head, and holding out his bare
necke unto Pindar-us, gave him his head to be striken
off", and that "the head was found severed from
the body··- which means decapitation, and therefore excludes the use of a dagger. In Shakespeare's
play, hovvever, as everybody knows, there is no
such thing: Pindarus only holds and guides the
sword of Cassius ; but this also points to the use
of a svvord, not of a dagger or poniard (1 ).
(1) Let us be allowed to recall that the now usually
given stage direction "Pindarus stabs him" is from th.c
Cambridgl' cd .. The first Folio has none; the other Folios

"Sois lib re, mais de cctte boune ript;l', qui de Crrr:mr
foui lla le flatu• .. , ''

.-\nd we must call attention to the fact that
M. de Grammont was \Vriting an acting translation,

that was presented at the Odeon; for, whatever
may be said in defence of literary liberties, it is not
to be denied that it would be incongruous for an
actor to speal\: of a "sword " while holding a dagger
before the whole audience.
Then one of the confederates at least, i. e.,
Cassius, must have stabbed Caesar, in Shakespeare's

have "Kills him", and so in Rowc. Capell has "Dies";
Pope, "Kills himself"; Collier Ill, "Cassius falls on his
sword-" (Furness's Nt!W Variorum ed., p. z6o).
(1) Louis de Grammont- ]ttles Ct!sar, de J,Villiam
Shakespean:. Tmdttdion integrate. (iailion C01!forme aux
representations cllt tlu!ab·e de I'Ode(m). Paris, ICJ07·

80

THE 'KILLJNO Of ]ULIUS C.IESI\R

tragedy, \\·ith a sword. And, this being the case,
are we to conclude, contrary to our first hypothesis, that all stabbed with swords, and that "dagger "
is the word used in a general sense ?
T\vO other factors, we think, are to be tal~t:n
into account: Sbal.;:espeare's close adherence to
North's Plutarch, and the weil known fact that an
.Slizabethan costume was \ VOrn by players even in
outlandish or historical plays (').
(1) Cf., for instance, 'vVright (Ciarmdon Press ed.,
who ' commentinO'
on the passage where Casca
l)• Io-)
:) J
b
•
speaks about Caesar's "doublet", and though the wor~ 1s
in North's Caesar, sr,ys: <<No doubt on the stage .fuhus
Caesar appeared in doublet and hose, like an ~n~lishman
of Shakespeare'~ time"; Verity (op. cit., p. x xx1 tl.; Conolmws, p. x:dii If.) who, after signalling that same passage
·, 1 .
and ~o-ivill"
man"
other examples of" l~lizahethan
Jll
0
.
J
~
colourinO'" in Shakespeare's Roman plays, such a s tne
mention "'of'' doublets" among the spoils at Corioli, finishes
by saying: "There ·was little incongruity, after all, in
mak.ino Caesar wear a "doublet": the actor who took
part ,~,ould appear in one " ; H. N. Hudson ( T/1~- New
J!udson Sh.,}. C., p. 26), who, writing still about l, ll 1 286,
says: 11 Shakespeare dresses his Romans like Elizabethan
Englishmen''; etc..
.
As other hints of the fact that Shakespeare wntes as
if his Romans dressed like Elizabethans w e find: "unbraced" (}. C., I, iii, 56 a ad II, i, 290); broad-brimmed hats
(IT, i, 84); a "kerchief" (IJ, i, :H?); a "pocket'' (IV,_iii, 156);
a reference to "points " , i. e., laces or tags used m fastening the costume ( A ntouy and Cleopatra, Ill, iii, 156); etc.

c·

0 }

l
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In the Lzje oj Caesm· North employs everywhere "sword " , but in the Life of B1'utus the
matter stands very differently: to Cas ea he gives a
dagger, to the titular hero he once gives a daggerwhen he leaves home for the Senate- and another
time a sword- in the scene of the assassinationwhile to the conspirators in general he assigns as a rule
swords, and in one passage, very expressly, swords
and daggers. Now, as regards weapons, we find
that the usual complement of the courtier's costume,
in Shakespeare's time, vvas a rapier and a dagger.
The use of the rapier was introduced early in the
reign of Queen Elizabeth; there are several references to it in Shakespeare's works (although
not in the Roman Plays, except in the doubtful
Titus And1·onicus), but , in many plays the older
kinds of swords are also mentioned, and that
they were not altogether discarded by that time we
infer, for instance, from an engraving of Swetnam's
School o.f D~fence (161 7), which illustrates'' a guard
for the short sword and dagger to encounter against
the long Rapier and Dagger" C). So we find that
either a rapier or a shorter sword, and a dagger,
w·ould have been worn by the actors on the stage,
and in this w ay- the old "sword and buckler"
being evidently out of question in a Senate session -

(1) Cf. Shakespeare's Englcmd, vol. I, pp. 131-2; vol. II,
pp. 82 and 391·9·
6

[
we think we have to decide in favour of the simultaneous use of two weapons: some of the conspirators using their daggers, others their swords (1).
This, however, does not imply our denying
that the \-vords "dagger" or "sword" are sometimes
used throughout the play, and especially in the
mouth of Antony and Octavius, in a comprehensive
sense- or else everybody in it would have always
to say, lil~e North, "swords and daggers". On!)'
this~ being ridiculous, is simply unthinkable from
Shakespeare's poetic and dramatic taste.
Our conclusion is no doubt at first a little disconcerting, in face of historical truth and of a long
stage practice in modern times- and only these are
recorded. It \\·ould perhaps be easier to accept that
the killing was done w ith swords- but our thesis,

(1) How precisely Shakespeare knew Plutarch's account of the murder, as given by North, comes out from
V, i, 51-52
Whilst damned Caska, like a Curre, behinde
Strooke Caesar on the neck.

Casca's attitude seems to rule out the use of a sword.
and ' dagger' is the word Shakespeare found in North's Brtttus. In the same way the expression "hackt one another'',
some lines earlier (V, i, 46·47) seems also to correspond to
North's Brutus: "Then the conspiratours thronging upon
one another . .. so many swordes and daggers lighting upon
one body, one of them hurt an other ... " .
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we trust, is only the logical deduction of generally
accepted data. And then comes in, in further support
of our vie\\·s, our second ~,uestion: the besmearing
of the sv;ords.
This passage has puzzled several comentators,
no one giving, we think, a satisfactory explanation.
\.fay it not substantially mean that there was in
:Shakespeare's time some staging difficulty for presenting bloody \\·eapons after a simulated assassination, which di!1iculty was in this way overcome?
Or was it that not all the actor-conspirators on the
stage took part in the assassination; or that, in
accordance with our previous hypothesis, some
stabbed \Vith daggers, others \\'ith swords, and the
former subsequently bathed their untainted swords
in Caesar's blood, because a sword would be a
much more effective weapon to JVatJe m•er one's
head in the i\Iarket Place? (')
It is not easy to decide upon this point, but if,
as it is said, this graphic touch is often omitted in
acting copies, the reason for the omission should

(I) "And waving onr read vVeapons o're our heads" ...
C., UI, i, 126). Merivale (A Gemral History of Rome,
London, 1875, p. 380) has: The assassins now marched
forth from the Curia, brmzdislzi1zg 1/zcir daggers . •. But to
"brandish" is not the same thing as to "wave over"
one's head, which expression thus points to the use of the
vocable "sword" iu its proper sense, at least in this
passage.

(J.
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not be that its significance depends upon a hunting
custom long obsolete (1), but precisely that there
seems to be no sensible purpose in besmea~ing with
blood the vveapons that, having sen·ed for an assassination, must already be bloody. It is probably
the same reason that leads M. de Gramm.ont and
other translators to overlook altogether the words
"and besmear our swords".

a pileus between two poniards, as well as an old
statue of the same Brutus, a dagger in his hand (1).
These are the reasons why modern historians all
speak as well of poniards as the arms employed in
the assassination. At the same time a poet like Ovid
may use a figurative language, speaking of arma,
enses, gladii (f), but we cannot draw any historical
inferences from poetry-although we may remember what a favourite he was with Shakespeare.
Now Greek historians give as a rule their skpoc; as
the equivalent of the Latin pugin, and so did Plutarch everywhere when dealing with Caesar's murder.
The ~~<po; was a very short S\·\ ·orj (8) , and Plutarch
surely meant by it, in those passages at least, a
But it seemingly
poniard and not a sword
happened that when, in later ages, Plutarch's Lives
were rendered into Latin, his several translators
did not understand his use of the word, and so it
was that the primitive pugio became gladius through
the Greek ~i<po;. In the same \\'ay Amyot, whether

-------------------

Finally we may as!{ ourselves how it was that
Amyot, whom North closely follows (he has also
cc dagues" and "espees '' and even "dagues et
espees"), came to this confusion on the point. vVe
think that the crux of the whole question lies in
this.
Our Latin sources for the murder, when they
mention the weapon used by the confederates,
always speal{ of the Roman pugio, or poniard.
So do Cicero (2)- a personal vvitness- and Suetonius (5); but let us note, for future reference, that,
in the latter, Caesar defends himself from "one
of the Cascas" with a graplzium or style. Iconog raphy also supports it : we find at least a coin
with the effigy of Brutus, bearing on the reverse
(1) Cf. M. Percy Simpson's account of Sir JI. Beerbohn Tree's production of julius Caesar, reproduced from
Mark Hunter's edition in Furness's Variorwn, p. 443·
(2) Pliil., 2, 12.
(3) Caes., 82.

e).

(1) Rep roduced in Victor Duruy, 1-:listoiredes Romains
(Paris, 1881), vol. JIJ, pp. 426 and 418.
(2) Meta1n., 15, VIII, 763, 776, 8oo-8o1 (ed. Nisard,
Paris, I8so).
(3) Rich, Diet. of. Creel.· a11d Roma11 Ant•.
(4) In Bailly, Diet. Grcc-Frmz(:ais, this passage of
Plutarch's Brutus is especially pointed out as one in which
~i.1po<; means p recisely " poniard".

f
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he translated directly from the Greek, as his countrymen pretend (1), or used a Latin version, as
others assume, always renders ~((po; by espee.
Another cause of confusion lies probably in the
occasional use by Plutarch of the word £v;mgi8tol'.
This word has several meanings, among which those
of a small, portable weapon, like a poniard, and or
the handle of any object (2). Plutarch uses it in the
Life of Caesm·, in a passage that seems to correspond to that of Suetonius mentioned above; but in
his Life of Brutus he clearly writes that Caesar
laid hold of the hilt (/.a~1]) of Casca's sword. And
in this latter Life, Plutarch uses the word twice
in connexion with the murder: Brutus leaves home
for the Senate vvith a dagger girt under his clothes,
and the conspirators, in the incident of Popilius
Laena(s), fearing detection, grasp their poniards,
or else the hilt of their swords, under their mantles.
Now Amyot translates £vx£tQI:8tOv in the first of
these passages by espee, in the second by la main
dont il tenoit sa da{fue, and in the third, correctly,
by les manches de letws espees; but most probably
it was this multiplicity of designations found in

Latin writers, in Plutarch and in his translators that
led him to \\"rite, in the crucial passage
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(1) Cf. MacCallum, Shakespeare's Roman Plays mui
their Background, pp. ix and 127 ff..
(2) Bailly, Diet. Crec-Latitz, s. v ..

& alors les coniurez s'cntrepressans lcs vns les autres pour
!'affection qu'ils avoient de ne le point es pargner, en frap·
p ant de tant de dag u es & espee s su r un seul corps ... (1)

·where the Chaeronean has simply
01 il 'ci.<ped)t7)£ u.vo.rrt;:t A£Yf.l~VOl ;·roiJ.oi<; JT£Qt To crt!,pu.
>'. (!cJlfLEVO L TOi£ s i tp f o t. v (l/../.l'JAOU<; h iTQ<u; xov • • . (2)

From those dagues et espees North took his
snJo1·ds aud dagge1·s, and possibly Shakespeare the
simultaneous use of both weapons in the scene of
the assassination.

(1) Our q uotations from Amyot arc from the Paris
ed. r6o4..
In view of the p ossibility of Amy ot's having had a Latin
model for his "dagues & espees " , we went through this
passage in the R enaissance Latin translations we were
able to come upon (Venice, 1491 ; Florence, 1517 ; Paris,
1520; Easel, 1531)1 but to no purpose.
(2) Eel. Di.lhncr, Paris, 1857·

SOBRE 0 TITULO II DO NOBILIARIO DO CONDE D. PEDRO

SOBRE 0 TITULO ll DO NOBILIARIO DO CONDE D. PEDRO (1)

De ha muito se aponta o facto de que o Nobiliario do Conde de Barcelos contem, no seu Titulo IJ,
a fantasiosa gcnealogia dos reis bretoes da Inglaterra a partir de Bruto e), bisneto de Eneas, para a
Publicado originalmente em «A Aguia,, 3· u serie,

(1)

n.os

11

e

12.

0 preteuso ep6nimo dos brctoes. A autoridade de
Geoffrey cam respcito a esta fabulosa origem dos bret5es
c Nennius na sua Historia Brittonum (circa 8oo), mas foi
Geoffrey quem den grandc relevo a esta nobilita~ao, preenchendo ousadamcnte- quer seguindo documentos hoje
perdidos ou tradi).L~es uao registadas ern outra parte, quer,
como mais correntemente se julga, dando largas a sua
propria fantasia-a lacuna deixada por Nennius na geneaJogia real da Gran Bretanha entre Bruto c ]ttlio Ccsar, e
apresentando esta completa ate aos reis saxOes.
Na parte nao inteiramente cfabulada as suas fontes
principais sao Gildas (sec. VI), Bede (sec. VJIJ) e ainda e
sobre tudo Nennius.
(2)
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qual ate hoje se nilo descobriu, no seu conjunto,
origem mais remota que a celebre Historia Regum
B1·itamziae de Geoffrey of Monmouth, ou Galfridus
.:vionumetensis - visto que a sua alegada fonte, no
«libet· vetustissimus• que !he dera urn hipotetico
arcediago ·waiter C), nunca foi encontrada.
0 problema de determinar os diferentes elos da
cadeia que Iiga a Histo1·ia Re!fum Bl'itamziae qualquer dos seus numerosos «descendentes» e tanto
mais dificil quanto e certo que muitos de!es sao
compila<;:oes de varias fontes. Sera poss!vel encontrar para o Nobiliario pelo menos uma origem proxima?
A Dr." Elise Richter, no n. 0 ::!9 da revista
E1z{flisclze Studien, ano de ~ 901 , pag. 208 e segs.,
acompanha uma tradu<;:ao alema da parte do Nobiliario relativa ao Rei Lear corn uma breve nota em
que afirma ser a versao do Nobiliario dependente

(1) /\ maior parte dos especialistas modernos ne aa
a existencia do liber bretao; no sec. XII era conven<;~o
corrente alegar para qualquer trabalho uma fonte ficticia.
Outros pretendem que se trata justamente de uma ironia
de Geolrrey para corn os que o faziam. Em tempos confundiu-se o arcediago Waiter corn Waiter 1-lap, mas este
mal teria 12 anos quando Geoffrey morreu. Cf. Fletcher
The Artluwimz JY]aterinl in the Clzro~ticles (Harvard Studies
and Notes, 1906) pag. 54, nota 3.n, e Lewis Jones, Ki'2g
Artlmr /11 History a11d Legend (Cambridge Manuals)
pag. 46.
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do chamado ;vliinclzene1· Bntt C), que e urn fraO'mento de uma traducao francesa, em verso, da
0
'
obra de Geoffrey, como o e a Geste des Bretous de
\~ace. Esta tese porem nao encontrou nenhum eco,
sendo em especial rebatida em poucas palavras por
Wilfrid Perrett no seu livro exaustivo The S!07J'

of K.iug Lem· .J1·om Geo.f.f1'ej' of Monmouth to
Shakespeare (l).
A eminente romanista D. Carolina ~1Iichaelis de

Vasconcelos, pelo seu lado, ad mite como prov a vel
derivar esta parte do Livro das Linhagens de alguma
Cr6nica Geue1·al castelhana, ainda inedita (3 ).
Wilfrid Perrett, na obra ha pouco citada, julga,
sem dar grandes razoes (1 ), que o conde D. Pedro
compilou o seu livro de muitas obras, incluindo a
de Geoffrey.

(1) Der Mimclumcr Brut, ed. Hofmann and Volmol·
!er, Halle 1877. 0 epitcto provem de ter sido encontraclo
em Munich, ua Ifof uod S taatsbibliothek. Grober (Gnmdriss, II, i, 473) inclina-se a que se trata de urn fragmento
da Eslorie des BrefOIIS, de Gaimar, que se sabe ter sido
escrita, mas nunca foi encontrada corn essa atribui<;ao
cxplicita. Alguns supoem-na a tradu<;ao de uma compi·
la<;ao de Geolfrey e outros.
(2) Pahtestra, XXXV, (1904).
(3) Rcvista L11sitana, vol. VIII, pag. 221.
.
(4) Que D. Pedro tenha coligido para o seu hvro de
divcrsas fontes, achamos possivel; que c le se tcnha serddo dircctamente da Historia de Geoffrey, parecc-nos
maLs dificil de provar.
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artigo recente da lv!oder·n
Revie1v C) o Sr. William Entwistle, pro-

Finalmente num
Lan~uage

fessor de lingua espanhola na Escola de Comercio
e Administrar;:iio anexa a Universidade de Manchester, chega a conclusao de que o texto de D. Pcdro e
«demasiado breve para nos facultar indicar;:oes sobre
se entre ele e o livro de Geoffrey houve versoes
intermediarias, sendo preferivel admitir que D. Pedro
se serviu directamente do livro latino a permitirmo-nos qualquer hip6tese arriscada» (2).
Note-se ainda que o Sr. Entwistle reconhece
certas semelhanc,:as particulares do l\obiliario, na
passogem relativa a morte do rei Artur, com a celebre
J'forte d ' A1·th1w, de Malory, e com o poemfl medieval ingles /,e MMte Arthtw (o estr6fico e nao o
aliterativo), para os quais aponta como fonte, citando
Sommer, a compi!ar;:iio francesa, em prosa, a que

(1) Outubro, 1922. Geojfrey of Monmout/1 and Spanish Litcmftwc, pags. 381-39r. Protestamos contra o titulo.
E mau sestro dos escritores estranjeiros incluirem sob o
r6tulo " !':span ha, aprccia~oes a cerea de coisas nossas i
trata-se, bem sabemos, de uma designa<;ao gcografica
aplicada it penins ula, m a::; « Espanha» e tambcm e principalmentc o no me de mna uoidade politica- a que nao
pertencemos historicamente. Muito gostariamos de vcr
sempre desdohrada a dcsigna~ao em « Espanha e Portugal».
Deve porem dizer-se que no texto do artigo o Sr. F.ntwistlc faz a necessaria dcstrinc;a.
(2) Loc. cit., pags. 387-88.
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este deu 0 nome de Suite de Laucel'ot C). Portanto,
pelo menos neste ponto, o S r. Ent\\'istle admite
para o Liv1·o das Linlzagens um intermediario frand!s : mas, nesse caso, porque recusar-se tiio categoricamente a admitir, para o resto do seu Titulo If,
outro original que nao Geoffrey'

*
Nao podemos deixar de concordar corn o
Sr. Entwistle em que sera bastante dificil determinar
corn precisao para o Nobiliario uma ou varias fontes
- e isto sobretudo a quem se en contra longe das
grandes bibliotecas francesas e inglesas, onde, alem
(I) J. M. Bruce (Tiu! Evolutio11 of Artlmrian Roman er,
I, 447, nota 12) acha improprio o nome proposto po1·
Sommer, e diz que cssa Yersao e "obYiamente urn simpies extracto (com variantes de somcnos importancia)
da Ynlgata do J.mzcelot franccs cm prosa, V, ros-409 "·
Mas, por outro Jado, da exposi<;ao de B1· uce (ob. cit.,
pag. 448) deprccnde-se que na chamada S~t£/c dr. Lance/of
se bas eam ti\o somcntc os capitulos XI c Xlll de Malory,
cnquanto os capitulos XVIII. XX e XXI dependeriam
ainda duma outra fonte, essa hoje perdida, e comum
tambem ao poema Le Mortc ~b·tlmr.
Portanto o capitulo XXT de Malory- o que nos interes..<;a- n[to derivaria, ao que parcce, da Suite de La1!celot. Como nfto conseguimos alcaoc;ar a edi<;ao de Malory
de H. 0. Sommcr, nao sabemos onde reside o engano da
citac;ao do Sr. Entwistle.
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das colecyoes de revistas, de obras sobre o assunto,
e de todas as reediyoes, se encontram tantos manuscritos ainda ineditos de versoes intermedias, que
grande luz podem certamente lanyar sobre este problema. Entretanto parece-nos exagerado nao admitir
que uma versao francesa, pelo menos, e muito provavelmente uma versao espanhola, tenham existido
entre Geoffrey e D. Pedro.
Mesmo cingindo-nos, na falta dos documentos
originais -- manuscritos ou suas edir;oes impressas,
antigas ou modernas- as amllises sobre eles feitas
por autores hodiernos, salta logo a vista urn certo
numero de particularidades em que o Livro das
Liulzageus concorda, nao corn a Histon'a Regum
Bt·itamziae, mas corn versoes intermedias. E assim
que os maridos das irmas de Cordelia sao em
D. Pedro urn rei e um duque, tal como em \Vace e
nos que o seguem e); a morte de Cordelia e perfeitamente identica no Nobiliario e no Polycll1'onico1l
de Higden: naquele le-se que os sobrinhos a prenderam «meteromna em hum carr;er, e ali a fezerom

morrer» -neste, cincarcaverunt et usque ad mortem
affiixerunt C)"; as profecias de Merlin sao omitidas,
excepto as sobre Vortigern- como em 'vVace e
seguidores- embora estas, aqui, sejam atribuidas a
urn «profeta em Jerusalem (~),; o pormenor de
Artur ser designadamente ferido por Mordred agrupa
o Nobiliario corn as versoes que neste passo acompanham o Lancelot frances em prosa (3); a crenr;a
breta na sobrevivencia de Artur e primeiro expressa
por vVace (4) e as palavras finals do Nobiliario a
respeito do Rei Artur, onde essa crenr;a se inclui,
bem como uma referenda a Merlim, siio similares
as de Wace e seus dependentes; o Titulo II termina
no mesmo ponto que em Wace, substituida a conclusao de Geoffrey outra conclusao, etc., etc.
Algumas das ultimas concordancias co!igem-se
do proprio artigo do Sr. Entwistle, que no entanto
s6 duas delas expressamente aponta, parecendo nao
ter reparado na presenr;a das profecias sobre Vortigern ·- como alias tambem nao viu tudo o que
respeita a filiayao de Galuam: se na passagem que
dado como fillzo de Artur, decerto por erro
nota
de c6pia, mais acima e apresentado como filho de

(I) Cf. Perrett, ob. cit., pags. 5+ c r62·165. Mas discordamos deste autor quanto a import<1ncia de estarem
trocados, como aparentemente em Geoffrey, os maridos
de Goneril e Regan, tanto mais que as suas resposta!i a
Lear tambem estao trocadas, facto que ainda nao vimos
apontado nem ace rea do Nobiliario nem de qualquer outra
vcrsao, e constitui assim talvez mais uma das singulari·dades daquele quanto a hist6ria do rei Lcar, a acrescentar
as que Perrctt lhe atribui.

e

(1)
(2)

torica,
(3)

vol. II,
(4}

Id., ibid., pags. 54 e 241.
Id., ibid., pag. 136; Portugalire Mowtmm!a HisScriptores, vol. Il, pag. 2-l2.
Cf. Fletcher, ob. cit., pag. 230; Bruce, ob. cit.,
pag. 378.
Fletcher, ob. cit., pag. Ioo.
7
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Loth e Eleua, o nome aqui atribuido, em vez do de
Ana, a irma de Arthur (confundindo Galvao com
seu pai, que o Brut frances em prosa apresenta como
filho de Elyu ?)

tres filhos de sa molher, o mayor ouue nome Constant e
fezeromno criar a Vin<;ester em ·huuma mongia e feze·
romno monge, e o outro ouue nome Aurelius Canbrosius,
o meor ouue nome Vterpamdregom. Costantim seu padre
delles rreynou doze annos, e depois matouo lmum seu
vassalo a traic;om, que o tirou a departe a fallar e deul11e
huma cuytellada.

*
*

*
WACE (1)

Mas a maior proximidade de D. Pedro, no conjunta, em re!ayao a Wace do que a Geoffrey pode
ver-se de maneira mais directa. Co\ocando !ado a
lado os textos de D. Pedro, de \Vace e de Geoffrey,
traduzidos estes para portugues por conveniencia de
comparac;ao, essa maior proximidade ressalta nitida-

mente, mesmo apesar de o Nobili<irio resumir tanto.
Tomemos, por exemplo, o trecho relativo ao segur.do
Constantino :
D. PEDRO
(Este rrcy 1\ldroen ... enviou seu irmaao que auia
nome Costamtim e seus vassalos. E elles foram hi todos
de booa vomtade corn seu poder).
Quamdo souberom os das terras que eram cscon·
dudos per as montanhas e per os booscos achegaromsse
todos e acompanharom todos com elles; e todos cm sem·
bra se forom combater corn estes rreys pagaaos c veuc;e·
romnos e deitaromnos fora da terra.
Quando esto ouuerom feito yeerom assy rrcsteter
e comqueromno aqucl rrcy Costantim irmaao delrrcy
Androen, e deromlhe molher de gram linhagem dos
rromaaos e foy senhor da terra. Este rrey Costantim ouuc

Constantino veio ter a Totnes, e corn ele muitos valo·
rosos cavaleiros -nem urn s6 que nao fosse digno de ser
rei. 0 exercito poz·se em marcha para Londres, e enviou
mensagens para toda a parte chamando em scu auxilio os
Bretoes, que ate ali cram demasiado receiosos para sair
dos seus retiros secretos. Quando os Bretoes ouviram estas
noticias, cairam, em chuva cerrada, das florestas e da
montauha e aprcsentaram-se ao exercito em bandos c
magotes. Para encurtar razocs, tanto avanc;:aram e prati·
caram tais feitos que por fim desbarataram essa gente
funesta que tinha causado ao pais Hio grande dano. Depois
disto reuniram grandes cortes em Cireacester, convocando
para elas todos os senhores e baroes do reino. Ai escolhe·
ram Constantino para r ei, sem mais tardanc;:a, e sem que
ningucm se a trcvesse a recusa-lo. Assim, quando o insti·
tuiram rei, colocaram-lhe a coroa na cabec;:a corn maravi·
lhosa alegria e reconheceram-sc por seus vassalos. Depois,
por conselho deles, Constantino tomou por mulhe r uma
darna que descendia de nobre sangue romano. Dela teve

(1) Nao tendo conseguido obtcr a umca edic;ao im·
pressa desta obra, a de Le Roux de Lincy, 2 vols., Rouen,
r836-r838, traduzimos esta passagem de uma vcrsao
inglesa (Masson, Artluwian Cl1rouicles, Everyman).
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tres filhos. 0 mais velho- a quem o rei chamou Constant
- ordenou que fosse criado em Winchester e ai o mandou
educar para monge. 0 segundo filho chamava-se Aurelius,
de sobrenome Ambrosius. Por ultimo nasceu Uther, aquele
cujos dias mais longos foram. Estes dois foram entregues
a tutela do arcebispo Gosselyn.
Enquanto Constantino viveu o reino teve descanc;o e
paz; m as morreu antes de chegar o seu tempo, porque
reinou s6 doze curtos anos. Havia um certo Picto entre os
de sua casa, urn falso traidor que durante muito tempo
estivera corn ele. Nao sei dizer a razao por que tiuha ao
rei urn odio assim mortal. Este Picto chamou o rei de
parte para urn pomar, como se tivesse que !he falar de
algum assunto secreta. 0 rei nao pensava em guardar-se
deste falso traidor, que enquanto fingia falar ao ouvido do
seu senhor, puchou duma faca eo feriu corn tal manha que
ele morreu.

educara e da qual o rei teve depois tres filhos Constans,
Aurelius Ambrosius e Uther Pendragon. A Constans, que
era o mais velho, mandou-o para a igreja de Amphibalus
em \Vinchester para ser admitido como monge. Mas os
outros dois, a saber, Aurelius e Uther , confiou-os ao cuidado de . Guethelin para os educar. Por fim, depois de
expirados dez anos, veio urn certo Picto, que entrara para
o seu servic;o, e, sob o pretexto de ter uma conversa~ao
particular corn ele, num viveiro de arvores novas onde
nao estava mais ninguem, matou-o corn uma faca.

GEOFFREY (1)
Quando terminaram todos os preparativos necessarios,
embarcaram e chegaram ao porto de Totness; e entao
sem demora reiiniram o que ficara da mocidade da ilha,
atacar:am o inimigo e sobre ele obtiveram vitoria, pelos
meritos do santo pre!ado. Depois disto, os Bre toes que
estavam dispersos vieram acorrendo de toda a parte e
numas cortes em Silchester elevaram Constantino ao
trono e ai cumpriram a ceremonia da sua coroa~ao.
Deram·lhe ainda por mulher uma dama que descendia
duma nobre familia rom ana, que o arcebispo Guethelin

(I) Nao tendo conseguido obter nenhuma das edic;oes
• ·.d~ •Geoftr~}';- 9-as quais a mais considerada c a de San~Marte eA.·: Scli ulz), Halle, I844-traduzimos esta passagem
da versao ingle~ in Six Old Englislt Cro11icles, ed. Giles.

Como se ve, entre D. Pedro e \Vace ha co1ncidencias verbais, como a da menc;:ao dos <booscos e
montanhas", de ideias, como a de que os bret5es
estavam <escondudos», e na ordem da narrativa,
que nao se dao entre o primeiro e Geoffrey - embora
haja sempre entre todos as que resultam de se tratar do mesmo assunto. 0 numero de anos que
Constantino reina tambem esta em concordancia
corn os 12 de vVace, ao passo que o «Monumetense»
tern 10.
E, a seguir ao trecho acima reproduzido, em
D. Pedro silo <todos os homens bons e ricos homens
da terra» que se reilnem para escolher rei- em
\Vace o reino inteit·o- em Geoffrey diz-se apenas
que houve dissentimento entre a nobreza; no Nobiliario apresenta-se-nos expressamente Vrtigar falando
no conselho dos baroes em favor de Constant, como
em \V ace, etc., etc.
E claro que em alguns pontos, como, por exemplo, nas duas datas citadas pelo articulista, o Li1wo
das Linlzagens estara mais proximo de Geoffrey,
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enquanto noutros diverge de ambos, como em
dizer que Vortigern chamou em seu auxilo os saishzis
(saxoes) - versao que vem, em ultima analise, de
Gildas e Bede, mas que parece apontar para alguma
cronica medieval em latim como fonte C); em colocar
o assassinate de Constant depois do massacre dos
chefes bretoes- que e organizado pelo proprio
Vrtigar- o qual tambem so depois casa corn
Renem (Rowen), etc. Mas nos pretendemos sobretudo mostrar como D. Pedro, em bastantes passos,
esta mais proximo de Wace do que de GeoJTrey (2)
- donde se ve que nao podemos deixar de admitirI
embora o Sr. Entwistle o considere «arriscado», a
existencia de intermediaries entre o Nobiliario e a

Geste des B1·etons. E nao so o livro de Wace foi
decerto urn dos elos, e bastante importante, do
encadeamento Hist01·ia Re{5ztm Britannia! - Liv1·o
das Linhagens, mas ainda, como ja dissemos, nos
parece tambem muito para considerar a hipotese de
uma versao espanhola intermedia : formas como o
rio «Homem» (Humber-hombre) parecem indica-lo C),
do mesmo modo que formas como « \"erdescut» e
"Preteeli», por exemplo, sugerem uma origem francesa
mais remota. Tambem D. Carolina lVlichaetis (Rev.
Lus., VI, pag. 8) aponta certos indicios duma tal origem, como due, Saisnes (na ed. acad. Saisinis) e
Sansonha, forma nasalizada de Sax6nia (do frances
S assonie, Sassoi{51ze, Saissogne, Sessoigne), enquanto
a deturpacao Tostia por Scotia nao a explica ela
referindo-a a Escoce, como faz o Sr. Entwistle (que
tambem aqui nos envia para VlTace, l. 1886), mas
ao frances antigo Escotie. tal como se encontra no
Brut de Munich, l. 2113, rRev. Lus., Vlll, pag. 221 ).
Para urn estudo cabal do problema das fontes do
~obiliario- estudo que porventura poderia ainda levar

----------------

Histon·a Regum B ritmmiae.

*

*

*

Estamos confiados em que uma analise mais
minuciosa e sistematica niio infirmara estas impressoes, e constatamos que o Sr. Entwistle, a proposito
da cromanizayao» dos nomes proprios em D. Pedro,
compara estes nao aos de Geoffrey mas aos da
V. Fletcher, ob. cit., pags. r7g·r8o.
Uma divergencia importante entre D. Pcdro e
Wacc e a falta de men<;ao, pelo primciro, da Tavola
Redonda. Mas e preciso nao esquecer que o relato do
Nobiliario e muito resumido.
(l)

(2)

(l)

i
I
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V. o artigo do prof. Entwistle, [pag. 378. Devido

a decadencia paleognifica que se faz scntir no Nobiliario,
Humber! tornou-se Imbcrctll, e deste modo o autor) para
ligar a este no me o do rio Humber ou 1-!ombrc, e:xplica:
«E por aquele homem que hi mon·eo ouve nome Aguahomem». Mas e curioso que a forma Hombre ja vcm de
franccs, encontrando-se por exemplo bastantes vezes na
Vulgata francesa (H. Oskar Sommer, The Vutgate Version
of Artlmrian Romances: v. no indice geral, s. v. Hombrc).
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apenas a conclusoes precarras, - seria necessano
percorrer (l) as inumeras cronicas latinas em prosa
e verso, muitas editadas modernamente na grande
serie do Master of the Rolls (Guarda-mor dos Arquivos); os manuais de historia inglesa, em frances,
ingH~s ou latim, para uso das familias nobres, muito
resumidos como o Livro das Linlzctf{ens (2) ; os variados manuscritos do Brut frand~s em prosa, etc., etc ..
Em dois destes ultimos, apontados por Perrett (ob.
cit., pag. 60), Cordelia tambem e morta pelos SOblinhos, como no Polyc1·onicon de Higden; e, segundo
o mesmo Perrett, ha amplas provas de que esta
(I) 0 c6dice conhecido ha seculos pelo nome de
Livro do Conde D. Pedro' «perteuce a mui diversas epocas
e rnui diversos autores, lcndo-se ai passagens que evidenternente forarn inscritas corn um seculo de intervalo».
0 Conde de Barcelos «seria apenas urn dos muitos.»
«(. Seria urn unico autor que fecharia, na.o linhagens
obscuras, mas sucessoes reais, nao de paises rernotos, rnas
das diversas monarchias de Hespanha, umas no principio
do sec. XIII outras nos fins do seculo XIV?» (Palavras de
Herculano na sua :lfemoria sobrc a origem provavel dos
Livros de Linhagens, reproduzidas em Par. .11ou. Hist.,
Scrip!ores, vol. I. pag. 14-2).
Deste modo, e ernbora o Tit. If tenha decerto probabilidade de vir desde o texto prirnitivo, esta mesrna inccr·
teza de data da urna certa latitude para a investigac;ao de
fontes. 0 manus crito actual e do punho de Gaspar Alvaro
de Louzada Machado, 1554·1634, (Aubrey Bell, Portuguese
Literature, pag. 62, nota 3) e guarda-se ainda na Torre
do Tombo.
(2) Perrett, ob. cit. pag. 212.
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versao depende em geral de vVace. E esta igualmente
a opiniao categorica de Friedrich Brie, in Geschicht

wzd Quellen der· mittelenf?'lisclzen Prosacr·onik " The
Br·ute of England», pags. 38-39, embora acrescente
que essa dependencia nao e exclusiva; mas a este
respeito fala-nos ainda Brie na possibilidade da utilizac;ao pelo autor do Brut frances em prosa dum
manuscrito de Wace diferente do que seguiu Le
Roux de Lincy para a sua edic;ao moderna. Ora
talvez nalgum desses manuscritos se encontrasse
deste modo a chave do enigma do Nobiliario.
Seja como for, a abundancia das versoes a
consultar pode bem avaliar-se percorrendo o livro
citado, Tlze Ar·tluwiau Mater·ial in Llze C1·onicles;
mas como realizar cabalmente tais investigac;oes
se m sair do pais- se ne m conseguimos encontrar
entre nos as edic;oes modernas de Geoffrey e de
\;vace, que datam dos meados do sec. XIX?
A William Entwistle, cujo artigo e bastante interessante sob varios pontos de vista, devemos reconhecimento por ter chamado de novo a atenyao para
o Nobiliario; e ousamos manifestar a esperanc;a de
que em breve alguma cousa se avanyara- a despeito
da baralhada de factos que por vezes se observa na
narrativa, e que e quasi tao completa como a deformac;ao dos nomes proprios- no estudo do seu
pedigree quanto ao celebre Titulo II.
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NOT A COMPLEMENTAR

Um livro do 81·. vVilliam Eutwistle e uma modificm;do
d11 sua tese
Logo depois da publicac;ao, na revista A Aguia) deste
nosso artigo -reproduzido aqui corn pequcnas modificac;oes e adic;oes que nada o alteram na sua essencia-enviamo-lo a Jlllodem Language Review, confiado em que ser-ia
mostrado ao autor do estudo a que ele se referia. Estamos,
porem, convencidos de que o Sr. Entwistle o nao du,
pelos motives que passamos a expor.
Em 1925, o Sr. Entwistle (actualmente professor da Fac.
de Letras da Univ. de Glasgow) publicou urn livro bastante
desenvolvido sobre Tfze Artfmrian Legmd in t!ze f.itcratures of t/zc Spanish Pminsttla) em que, suprimindo,
quanta ao Nobiliario, grande parte das suas considerac;oes
da Modcr11 Language Review) e em particular as referen·
cias a Wace, da uma nova modalidade a sua tese. A
paginas 40 confessa-nos, corn efeito, que « evidentemente
o original do autor do Titulo U do Nobiliario nao foi urn
texto latino, mas urn manuscrito nalguma lingua romfmica»;
e uma das razoes para !he supor uma origem espanhola e
justameute a existencia daquela explicat;ao do nome do
rio Homem, acima referida. Mas no seu artigo daM. L. R.
o Prof. Entwistle nao se atrevera ainda a afirma-lo, dizendo
apenas «que o autor recorreu a etimologia popular» para
estabelecer a conexao entre Imbe1·et!t e J-fomb1'e-Flomem.
Esta modificar;ao da tese do Prof. Entwistle ja decerto
bastante representa, mas nern por isso as palavras do nosso
ar tigo deixarn de aplicar-se-lhe, como vamos ver. E: que,
se o autor reconhece, corn efeito, ser o Nobiliario fundado
num modelo espanhol, nem por isso deseja renunciar por

..
I
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completo as suas anteriores afirmac;oes: as palavrz.s do
seu prime iro artigo passarn simplesmente a aplicar-se a
essa fonte espanhola, alias hipotctica, sendo esta agora,
portanto, que se basearia directamente na Histo;·ia Regum
Britamziae cle Geoffrey, e, apenas numa fracc;ao insignificante, na St1itc de Lancelot (?) (cf. a nossa nota a
pags. 95 supra). Ora n6s mostramos no artigo acima que
o Livro das Linlwgells tern certas concordancias particula·
res corn outros autores, corno o Polycronicon de Higden,
o Brit! frances ern p rosa, a Vulgata do Lrmcelot, e sobrctudo a Geste des Bretons de Vvace-c nao desenvolvemos
mais as nossas considerac;oes tao someute pela fa lta absoluta no pais do material bibliognifico imprescindivel. Fortanto, ainda que o Titulo II do Nobili<1rio se baseie exclusivamente num original espanhol- o que nao esta de
modo algum provado- esse original espanhol e que ua.o
pode tcr tido como tmico antecedente a Historia Regttm
Britanniae.
Vejamos no entanto rapidamente as razoes que tern
o Prof. Entwistle para supor que o rnanuscrito em lingua
romanica, origem do Nobiliario, derivava directamente
de Geoffrey.
As duas primeiras, de ordem geral e bastante vagas,
sao as de que a Historia de Geoffrey tinha foros de liv ro
serio, de «autoridade», e a de que era mais facilmente
compreensivel por estar em latim. As razoes scguintes sao
de ordern hist6rica.
0 P rof. Entwistle discorda de D. Carolina Michaelis
de Vasconcelos na sua presun<;ao de que o gosto pela
«materia de Bretanha» teria sido trazido para Portugal
por D. Afonso IlL Mas e preferivel cita-la por complete,
como o Prof. Entwistle igualrnente o faz: <<E como as redac<;6es francesas [do Tristan, em prosa) datam, a primeira de
r21o a 1220, e a segunda de 1230, nao sena de m~d?
algum impassive! que o Bolonhes e os que com ele assiSt!·
ram em Franc;a - o mais tardar de 1238 a 1245- ai se
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afeic;oassem, nao so genero das pastorelas e baUetas, mas
tambem as ultimas novidades em prosa sobre matierc de
Bretagnc - predilec<;ilo que, propagando-se, devia mais
tarde ou mais cedo, creio que na mocidade de D. Denis,
conduzir a nacionalizac;ao dos textos franceses., (Rev. Lusitana, vol. VI, pag. 27).
Ora o Prof. Entwistle procm·a, por urn lado, apontar
novos medianeiros possiveis para a transrnissao, indicando
por exernplo, numerosos ingleses que estiveram na Penin·
sula; por outro, apresentar urn a refereucia peninsular,
senao anterior, pelo rnenos contemporanea a da composic;ao dos ciclos franceses em prosa. Essa referenda
encontra-a na bem conhccida entrada dos Annates T olcdauos Primcros, encerrados em 1219- : << Lidio el rey
Zitus corn Mordret su sobrino en Camblenc. Era DLXXX ».
E esta data representa a de Geotfrey, 5+2, transferida
para a era Juliana; entretanto a mesma data encontra-se
deturpada ja em \V ace.
Fundando-se pois, em prirneiro lugar, na existencia
desta entrada nos Anais, redigidos na corte de Enrique II
de Castela, e, em seguida, e principalrnente, na assunc;ao
de que por varias secc;oes da Graudc c Cc11eral Estoria,
a vasta compilac;ao dirigida por Afonso X de Castela,
se encontra distribuida urna tradu<;ao literal de Geoft'rey
-o que se podera verificar em breve, visto estar anunciada a sua edic;ao por Solalinde - conclui pela hipotese
de que a introdutora da Historia Rcgum Britmmiae na
Peninsula foi Leonor de Inglaterra, casada corn Afonso VIII
de Castela, mac de Eurique I e bisavo de Afonso X;
sendo um dos motivos principais desta s ua convicc;ao o
facto de ter sido dedicada a Henrique li, pai da mesma
Leonor de Inglaterra, a terceira edi<;iio da obra de Geoffrey.
Esta parte da tese do Prof. Entwistle interessa-nos
menos directamente, e por isso nao a discutiremos, s6 !he
fazendo, de passagem, duas objecc;oes. Nao sera estranho
que «devendo o escriba [dos Anaisj ter tido eviden·
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temente diante de si uma copia da propria Historia de
Geoffrey ,, o grande interesse que decerto o moveu a
registar uma entrada relativa ao ja famoso rei Artnr o
nao irnpedisse de !he deformar o nome para « Zitus»?
E, pelo que respeita a importaucia da dedicatoria de
Geoffrey, nao foi acaso tambem dedicada a Leonor de
Aquitania, isto e, a mae da mcsma Leonor de Inglaterra,
o Brut de Wace?
Quanto propriamente ao Kobiliario, o ProF. Entwistle
relaciona tambern a sua deriva<;ao da Historia de Geoffrey
corn o alias afastado parentesco entre D. Pedro e Afonso
o Sabio e Leo nor de Inglaterra: o livro do Monumetense
teria sido apreciado e acariuhado atraves de varias
gerac;oes corno urn tesouro de familia. 0 argumento pare·
ce-nos bastante fraco, sobretudo quando aplicado ao bastardo de D. Dinis, s6bre quem as influcncias francesas
devem ter sido gran des; m as trata-se alem disso, de
certo . modo, dum a petit;ao de principio, porquanto o
Prof. Entwistle, por outro !ado, invoca justamente essa
pretensa filiac;ao directa do Nobiliario em Geoffrey como
urn dos argumentos para demonstrar que este, ea materia
de Bretanha, entraram na Peninsula por via de Leonor
de Inglaterra.
Resta-nos pois como unica prova concreta de que o
Nobiliario se baseia na Historia o facto de duas datas, a da
ultima batalha de Artur ea da morte de Cadwallader (e esta
mesma corn um pequeno desdo, alias facil de explicar),
conferirem corn as do Monnrnetense; rnas dcve-se ainda
aqui notar qnc o articulista entende que o autor da fonte
espanhola (perdida) do Nobili ario, seguindo a Suite du
Laucc/ot na parte relativa a morte do rei Artur, recorreu
no entanto a Geoffrey para a data da batalha de Camlan.
Ora as mesmas raz6es nos assis tiriam para admitir que o
autor do Livro das Linlwgms se pode ter baseado em
Wace, ou nalg uma compilacyao dele dependente, para o
resto do Titulo JL recorrendo a Historia para a outra
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data. Isto e, o facto de as datas concordarern corn as de
Geoffrey bern pouco prova quanta a generalidade d()
texto; e ainda faltada averiguar corn precisao se uao
existern versoes posteriores a Geoffrey cujas datas coufiram tarnbem corn as dele.
As razoes do Prof. En twistle para manter a sua tese da
origern do Nobiliario em Geoffrey, agora atravez dum
rnodelo espanhol pcrdido, afigurarn-se-nos pais demasiado
vagas e evanescentes, faltando sobretudo uma cornparat;ao, passo a passo, dos dois textos. Esta esbo<;arno-la nos
no artigo acirna, e apesar de ela ser apenas parcial e
incompletissima, devido a falta de bibliografia, as nossas
considerat;oes de que \Vace, pelo menos, foi urn dos elos
-da cadeia Geoffrey- D. Pedro continuarn, corno dissernos,
inteirarnente de pe. E verdade que o proprio Sr. Entwistle
corne<;a o capitula em que se ocupa especialmente destes
assuutos pela restri<;ao de que «os nossos conhecimentos
nos nao autorizam talvez a integrar todo o corpo de lite·
ratura Arturiana em Espanha c Porh1galno ambito duma
teoria t"mica,, acrescentando que "pa1·a o fazer precisariamos de extrair dos textos todas as particularidades da
sua origem, autoria e bist6ria, e os textos estao louge de
confiar os seus segredos ao primeiro investigador». Eis-nos
inteiramente de acordo.
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Entre os livros apartados, pela sua antigiiidade
e raridade, na Biblioteca Municipal do Porto, figura
urn exemplar de uma edic;ao das obras de Chaucer.
E urn exemplar truncacto ; acerca dele res a o cataIogo textualmente (salvo apenas quanto a ortografia
do portugues, que actualizamos) :
« Chaucer (Geoffrey): - The Caunterburie tales.
(Seguido de) «The Romaunt of the Rose». E outras
poesias, principalmente Baladas; e tambem a traduc;ao inglesa de «Boecius: de consolatione."
"Edic;ao in folio, gotico, a 2 colunas, do meado
do seculo XV1°. (falta o ultimo ou ultimos folios em

(1) Publicado na Revista da Faculdade de Letras da
Universidade do P6rto, n.05 3 e 4 ·
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que se achava o Colofa.o). Existem 375 folios, tendo
o ultimo deles o reclamo H01v.»
«0 frontesplcio dos Canterbury tales e do T<omance da Rosa sao formados por uma estampa a
tra<;:o (a mesma em ambos) contendo os retratos de
todos os personagens das casas rivais (York eLancaster) «a rosa branca ea rosa vermelha», figurando
ramos de dois troncos opostos que saem dos cantos
inferiores da estampa, e se rei.inem no cimo simbolizando o enlace das ditas casas e terminando pelo
fruto desse enlace- 0 rei Henrique Vlli (a quem
provavelmente era dedicada a edi<;:ao)."
c: Como contem o Plon•man' s tale e evidentemente posterior a 1542." C)
Do facto de s6 aparecer registado no suplemento
ve-se, aparte quaisquer conclusoes sobre a data da
sua aquisi<;:ao (v. i.), que a inscri<;:ao se deve ao
insigne bibliotecario Dr. Eduardo Augusto Allen,
de ascendencia inglesa.
Com o auxilio do excelente e exaustivo trabalho
da Dr.a Eleanor Prescott Hammond, intitulado «Chauce1·, a Bibliographical Nfanual», facilmente identificamos a edi<;:ao. Foram numerosas as impress5es
antigas de Chaucer, de obras isoladas ou coligidas,
desde a primeira publica<;:ao dos Contos de Cantuaria
pelo celebre Caxton, talvez em 1478. Das edi<;:oes

Suplemento geral ao catalogo, fasciculo 2.0 , Obras
acrescida:;, pag. 213.
(1)

\..
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de obras coligidas a primeira e a de Pynson, de
1:)26, a segunda de Thymze, 1532, a . terceira e
guarta do mesmo, de 1542 e sem data, respectivamente, e a guinta a de St01P, de 1561. E a esta que
pertence o exemplar da Biblioteca do Porto.
E curioso que Alien, tendo dado a notfcia que
transcrevemos, e sem nada lhe acrescentar em uma
primeira referencia da Tdbua sin6ptic<7. final- VIII,
Literaltwa e Poligrafi.a, § 2. 0 , Lite1-cttum inJJentitJa, pag. 235- no § 4. 0 , Bibliograjia, Paleof!l"afia, etc., e s6 al (pag. 236), acrescenta a men<;:ao
do livro, entre parentesis, a pregunta: (de I 56 I?).
Ve-se pois quao perto da verdade ele andou.
Quanto a sua referenda ao Ploughnzcm' s t.1le, aparece de facto (o de autor desco~hecido) publicado
em 1542 na segunda edi<;:ao de Thynne, atribuido
a Chaucer; porem ja fOra impresso isoladamente,
sem data, mas, segundo Skeat, circa 1532-35.
Da ediyao de Stom fizeram-se duas tiragens que
mostram entre si pequena diferen<;:a. A primeira tem
no Prologo dos contos 26 gravuras em madeira representando varios dos peregrinos, as quais ja tinham sido
empregadas por Pynson; como o exemplar da Biblioteca as nao apresenta, pertence claramente a segunda
impressao, onde elas faltam. Quanto propriamente
a identifica<;:ao da ediyao, nao oferece ela duvida
alguma. Bastavam as gravuras figurando a ascenctencia de Henrique VIII para nos elucidar; conferi·
mos no entanto minuciosamente todas as indicayoes
de Hammond, sem encontrar discrepancia. Em par-
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ticular verificamos a existencia da seguinte nota, em
que aparece o nome do editor:

«Here foloweth cet·taine 1V001·kes of Ge.ff1·ay
Chauser, 1vhiche lzath not here to.fot·e been pn'nted,
mzd m·e gatlzer·ed and added to this booke br Ihon
Stmve.» (1)
Seja dito de passagem que, das produ<;oes assim
acrescentadas, so duas ou tres sao hoje consideradas
autenticas; Stow, alfaiate feito antiquario, entendeu
exceder as edi<;oes anteriores, juntando-lhes tudo
quanto de Chaucer !he pareceu, e ainda, mas declaradamente o at1ibuindo a Lydgate, « The sie{{e and
destntccion of the wo1·thy citee oj Thebes•. Deve
porem observar-se que da mesma inautenticidade
sofrem bastantes das produ<;oes anteriores ao seu
aviso, o qual vem ao alto do folio CCCXL.
Este John Stow e 0 autor de varias obras, das
quais se destaca a Stwvey of London, importante
acima de tudo pelas suas minuciosas informa<;oes
acerca da cidade nos tempos isabelinos, e que passou
por varias reedi<;oes, sendo uma na sua vida, ea terceira e quarta feitas por aquele Anthony il1lunday que
tern para nos 0 interesse especial de ter sido 0 tradutor
(embora nao do portugues) do Palmeit·im de Inglate1·1·a, do Amadis de Gmda e ainda de outros autores
(1) Notamos em todo o caso duas diferen<;as, pois
Hammond tern Clmucer e Jolm. Ou vin:i assim pnmeira
tiragem, ou silo lapsos de c6pia ou de revisao.

1

~

'
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nossos ( ) . Mas na sua Stwvey nova judiaria faz
a Chaucer: rei·ncidindo em superficialidade. . . sartoria, desloca o tu mulo do poeta para os claustros
de Westminster. Por alguma coisa teve Jaime I de
lhe conceder, nos ultimos anos da sua vida, licen<;a
para pedir «amongst our l011ing subjects thei1· 1'0lttntm·J' cont1·ibutions and kind gratutities» . ..
Ta mesrr.a Stwvey, Stow diz ainda que as obras
de Chaucer, dupliazdas (!) por ele em I 561, foram
«beautified n•ith notes by me, collected out of di1'e1·s
1·eco1·ds and monuments, JJJhich I delive1·ed to my
lo11l·ng .t1·iend Th. Speg!zt.,, etc. Speght e o editor
de Chaucer que se segue (1598, 1602 e 1687); e
Stow deu ainda para as edic;:oes deste uma lista das
obras de John Lyd{{tlte, que tinha decididamente a
mania de iq1pingir, e de quem diz possuir muitos
manuscritos.
Quanto, propriamente, ao exemplar da Biblioteca,
em primeiro lugar devemos completar as indica<;oes
de Alien sobre os folios que faltam (2); nao so no
(1) Cf. a este respeito o exaustivo estudo do eminente
lns6filo H . Thomas, English Translations of Portuguese
Boo/,•s before I64o, do qual demos urn extracto na Revista
de Hist6ria, vol. XIV, pags. 157-r6o. Dele se vc, porem,
que o tradutor do Yol. II do Amadis foi Lazarus Piott.
(2) Segundo o Dr. Hammond o texto regista-se pelas
Ietras A i-U vi, Aa-Zz, Aaa-Uuu vi, corn mais duas folhas.
Comcc;ando o exemplar de que tratamos por A.ii e termi·
nando por Unu.v, ve-se que faltam exactamente uma folha
de texto e tres no fim.
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piled I by J/zon Lidf?"ate, Monke of Bet·ie.
m the table mo1·e plainly I dooetlz appet·e. I

fim do livro se perderam (mas apenas da Story of'
Thebes de Lydgate), senao tambem no princfpio as
fOihas contendo :

Vet·tue .flourishetlz in Chaucer still,
Though de athe of lzym, hath m·ouglzt lzis will.
0 colofao

e0

mesmo nas duas tiragens:

Impn'nted at Lon- I doll by Jhou Kingston .for
Jhon I Wight, dwellyng in Poules I Churchym·de I
Anno. I56I. I

Segue-se-lhe a portada dos Canterbury Tales,
primeiro folio no exemplar a que nos reportamos;
a confusao de Alien quanto a esta falta dos primeiros folios vem talvez de que a numerac;ao destes
ao alto come<;:a apenas depois do Prologo, no
Kniglztes Tale. Do mesmo modo o titulo da obra na
segunda tiragem e, nao The Caunterbtwie tales, mas

(1) A carta nao era realmente de Thynne, mas de
Sir Brian Tttkc.

I As

Ao titulo segue-se uma grande estampa do brazao
do Chaucer, corn o distico:

o frontispicio (do qual nao constava o
nome de Stow);
uma carta dedicatoria de Thynne C) a
Henrique VIII, reproduzida nas suas edic;oes.
(Ainda aqui Alien deduziu com acerto, como
se ve);
o indice;
quatro breves poemas, impressos tam bem
na edic;ao de Thynne depois do indice, e que
nao sao de Chaucer,

The morkes of Gejjrey Chau- I ce1·, neJJJLy
printed, 1Vitlz diuet·s ad- I dicions, 1vlziche 1vere
nettet· in pn"nte be {01·e : With the siege and I
destruccion oj the 'vo1·thy citee of Thebes, com-
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Se a Biblioteca do Porto quisesse reconstituir em
manuscrito as folhas que faltam poderia faze-Io aproveitando estes elementos e, corn referenda as do
prindpio, copiando-as da edi<;:ao .fac-simile da de
T hynne, 1532, publicada pela Oxj01·d Univet·sity
Press. Quanto a completar a Hist6ria de Tebas o
problema sera dificil, porque so estao reproduzidos
modernamente, que saibamos, o Prologo e a primeira parte, e desconhecemos se a Eal'ly English
Texts Society, que a editou em 1911, pensa em
completa-la. Mas, como acentuamos, nenhuma produ<;:ao de Chaucer falta neste exemplar. De mais
conveniencia, no entanto, seria a substituic;ao do
indice manuscrito por outro menos deficiente.
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Aparte as mutila<;:oes apontadas, o exemplar da
Biblioteca do Porto mostra-se be m conservado;
apenas pa ra o fim alguma coisa picado de bicho,
afectando por vezes o texto.
Apresenta varias frases manuscritas, nem sempre facilmente inteligiveis, e que em geral se nos
afiguraram de nenhuma consegi.iencia. Logo na
portada dos Contos escreveram o nome de Chaucer,
corn a indica<;:iio, como se sabe errada, de que ele
era «brothe1· in lmJI to John of' Gaunt C· Great
Duke of Lancaste1·,. ; na mesma portada, ao alto,
figura tres vezes a data de I7 I8; e no corpo do
livro, em variados sitios, e em uma caligrafia hi do
novo tipo italiano, introduzido no sec. XVI, mas ainda
de caracter bastante antiquado, aparece o nome de
T¥illiam Bassett ou Basset, no fol. 88 v. muito
declaradamente como seu possuidor:

lj

William Bassett is tlze nj;Jzt one1· of this Boke.
Noutro sitio parece ler-se W. Bassett, Binninglzam (?). Particularidade curiosa destas notas do
baixo da pagina e a de serem, em geral, feitas corn 0
livro invertido. 0 nome de Tomas tambem aparece
algumas vezes, e corn diferentes apelidos, mas em
nenhum caso corn a indica<;iio clara de possuidor
do livro; e todavia provavel que estas anota<;:oes
nao sejam todas do mesmo punho. Algumas delas,
e principalmente das laterais, foram cortadas pelo
encadernador. Em varios sitios as frases manuscri-
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tas estiio obliteradas a tra<;:o, e nao conseguimos
deci fra-las.
Ainda procuramos ver se este sr. vVilliam Bassett
nao seria alguma fig ura menor, que constasse das
enciclopedias: pois corn a sua aquisi<;:ao demonstra
interesses literarios, embora as suas notas nao constituam, positivamente, uma revela<;:ao de talento. No
Concise Dictiona1~y of National Biography, redu<;:iio, como o primeiro epiteto indica, da conhecida obra
monumental que honra a erudiyao inglesa, encontramos urn sacerdote William Basset (1644-1695),
Mestre em Artes pela Universidade de Oxford (Magdalen College), e autor de obras teol6gicas, mencionadas tambem no Cn'tical Dictionm·r of English Literatzwe, de Allibone. Como algumas das frases
manuscritas denotam interesses religiosos ou moralistas, afigura-se-nos realmente viavel esta conjectura; a data 1718 pode ser doutra mao. Menos
probabilidade havera de se tratar do mediocre poeta
\Villiam Basse, que foi amigo do William Browne,
e viveu na primeira metade do seculo XVII. Escrevia
o seu nome tambem Bas, mas nao Bassett ou
Basset, como o «nf;lzt OJJmen' de que tratamos.
Pedirnos ao proficiente conservador da Biblioteca
Sr. Joao de Sousa elementos para a hist6ria deste
exemplar, mas infelizmente nenhum nos pode fornecer. 0 2.0 fasciculo do Suplemento do Catalogo, na
parte das «Obras acrescidas durante a impressao»,
faz referencias expressa ao periodo de Mar<;:o a
Junho de 1872. Porem o Sr. Sousa diz que se
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podeni tratar nao de obra adquirida na ocasiao, mas
so entao descoberta no «fundo» da Biblioteca.
Procurou ver se encontrava men((ao dela nos papeis
desse tempo, mas nada lhe foi dado descobrir.
Quanto finalmente ao seu valor, lemos na obra
que nos guiou, e que e de 1908, a indicayaO de
que no catalogo n. 0 243 do livreiro antiquario
Quaritclz, as primeiras variantes eram cotadas a
£ 48 e £ 40; e que o mesmo catalogo considera
barato um exemplar da segunda por £ 21. Encontramos tambem urn exemplar oferecido a venda no
catalogo de livros de ocasiao n.0 180, de 1919, da
casa Hejj'e1· &· Sons, de Cambridge. Esclarecendo
que contem «urn certo numero de rasuras e notas
manuscritas no titulo e ultima fOlha, em uma tetra
antiga», e que «algumas paginas estao picadas pelo
bicho, afectando levemente 0 texto»' pede por ele,
eo m a nota de ser - ve1y scm·ce- o preyo de
15 guineus.
E que a edi((ao nao e considerada falha de
importancia, prova-o a menyao expressa, que faz
Hammond, de que a Universidade de Columbia
possui urn exemplar, levemente imperfeito, da primeira variante, e a de Harvard outro, da segunda.
Razao bastante tern pois a Biblioteca Municipal do
Porto para manter o seu Chaucer na categoria dos
«reservados» .

0 ESTUDO DAS LiNGUAS,
SUA EVOLUCAO HISTORICA
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0 ESTUDO DAS LINGU AS,
SUA EVOLUc;Ao HISTORICA <1>

Ao abordarmos o estudo scientffico de qualquer
lingua, convem partir duma noc;:ao mais geral- a
de linguagem; do mesmo modo, para bem corn_
preendermos os metodos a empregar, urn rapido
exame da sua propria genese constituira o processo
mais instrutivo. Tais serao, portanto, as directrizes
desta breve exposic;ao.
A definic;ao mais compreensiva de linguagem e
a dum sistema de sinais, isto e, de actos directa ou
indirectamente tornados sensiveis a outrem, servindo
para comunicar estados psfquicos. Toda a linguagem oferece, pois, varios aspectos: o da sua pro-

(I )

Publicado origiualmente na revista Dionysos,

2.a s_
e rie, n . os 4 a 6. Constitui o capitula iniciat6rio dumas

Li{:6es elementm-es de li11giiistica germimica, aguardando
publica<;ao.
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dur;ao, o da sua recepyao sensorial e o da sua liga<;:ao corn a actividade psiquica. Entre os dois primeiros aspectos existe uma correlar;ao psico-fisiol6gica mais directa e mais simples.
Se bem que, em rigor, todos os sentidos possam
fornecer linguagens, como o tacto para os cegos,
os dois que melhor se prestam a este fim sao ilbviamente a audiyao e a visao.

dos gestos, que ao principio deve ter acompanhado
em larga escala a linguagem oral, interessa-nos
principalmente a linguagem escrita.
Esta forma de linguagem, que se desenvolveu
de comer;o mais lentamente do que a oral, originou-se talvez no uso de objectos emblematicos,
quando ele passou a traduzir-se pelo desenho. Sao
sucessoes de simbolos as escritas ideograficas; mas
ha ja nelas urn elemento paralelo ao da linguagem
oral, a ordem das figuras. Depois os ideogramas
passam a ter certas correspondencias corn os ideofonemas complexos da mesma significar;ao, isto e,
tornam-se em fonogramas; ao prindpio bastante
imperfeitos, depois cada vez melhor determinados.
Assim nasceu a escrita silabica, sendo a divisao
em silabas a analise fonica primordial da frase;
finalmente decomposeram-se tambem as silabas em
sons mais elementares, criando-se a escrita alfabetica, ao passo que, por outro lado, se passava a
fazer o agrupamento dos simbolos f6nicos por
palavras, um tanto arbitrario decerto, mas satisfat6rio para fins praticos.

LINGUAGEM ORALE LINGUAGEM ESCRITA

A linguagem que particularmente nos interessa
e a ling uagem acustica dos agrupamentos humanos
- a fala. A linguagem falada originou-se talvez na
exteriorizar;ao de estados predominantemente emotivos, 0 medo, a dor, a alegria, etc., e com 0 fim
de determinar noutros individuos certos actos apropriados. Pelo seu !ado intelectual, a linguagem
deve tambem ter comer;ado pela expressao isolada
de rudimentares juizos sinteticos, s o mais tarde
se desdobrando explicitamente a proposiyao em
dois ou mais conceitos, corn as respectivas indicayoes de modalidade e de inter-ligayao. 0 desenvolvimento da linguagem falada e o da actividade
intelectual devem ter-se realizado numa intima
simbiose, fornecendo a linguagem ao espirito pontos
de apoio para abstracyoes e generalizayoes que se
foram tornando cada vez mais poderosas.
Das varias linguagens visuais possiveis, como a

----------------------

IMPERFEI<;:AO DAS ESCRIT AS

A linguagem escrita interessa-nos menos directamente do que a oral, porque, qualquer que tenha
sido a sua posiyao para corn esta na frase primitiva,
ela vem a aparecer-nos depois, na fase f6nica,

128

0 ESTUDO DAS LINGUAS

SUA EVOLU<;AO HIST6RJCA

apenas como uma sua representac;ao imperfeita e
conservadora.
As proprias escritas exclusivamente alfabeticas
nao correspondem nunca a uma an<Hise completa
dos elementos foneticos da frase; o fluxo continua
da fala so se poderia reproduzir corn exactidao
pela juxtaposic;ao de graficos tambem continuos,
experimentalmente obtidos, coordenando a representac;ao dos movimentos dos diversos orgaos que
tomam parte na sua produc;ao. Mas tal r~presen
tac;ao, mesmo quando inteiramente possivel em tOda
a sua complexidade, seria pouco pnitica, e desnecess:iria essa precisao exagerada. A frase pode
decompor-se em elementos fonicos, como que surpreendendo no seu fluxo continuo certas sensac;oes
mais caracteristicas e certas atitudes organicas mais
bem definidas; e o mais essencial seria que, numa
dada lingua, a cada urn desses elementos correspondesse urn unico simbolo, que por seu !ado nao
deveria ter outro valor.
Isto realiza-se nas escritas foneticas criadas
sob uma orientac;ao scientifica, como a da Associac;ao Fonetica Internacional, mas as escritas ordin:irias, mesmo as mais sonicas, fogem constantemente
aqueles preceitos: sao por urn lado incompletas, por
outro prolixas. E assim que nelas podem varios
sons ser representados pela mesma letra, ou varias
gran as corresponder ao mesmo som; grupos de
letras traduzem por vezes sons sim ples, e letras
singe! as leem-se como conjuntos fonicos; ha ainda

as letras «rnudas»- que por vezes se aproveitaram
para denotar certas modalidades de sons anteriormente expressos, etc.. E a indicac;ao de alguns
elementos da linguagem oral, tais como a acentuac;ao expiratoria, a intona<;ao, a quantidade, e em
regra bastante falha.
As imperfeic;oes duma escrita resultam em parte
ciuma analise fonica deficiente, mas acentuam-se
pelo facto de que as escritas tendem a cristalizar
ao passo que a lingua falada evolui sempre. Quando'
a divergencia e ja muito grande fazem-se readaptac;oes, que sao em regra tambem bastante imperfeitas. Outra origem de incorrecc;ao fonetica de certas
escritas est:i no aproveitamento dum alfabeto afeic;oado a uma dada lingua para representar outra
lingua bastante difereme da primeira. E em epocas
mais tardias, finalmente, a pretensao de representar a etimologia das palavras- por vezes dum modo
erroneo- introduz ainda, em geral, novas discrepancias. E certo que a escrita reage por seu turno sobre
a lingua falada, principalmente corn a difusao do
ensino e a forma<;ao de linguas comuns mais cultas,
mas essas regularizac;oes sao bastante restritas.
Ora a analise explicita da linguagem comec;ou
por basear-se numa lingua escrita, e ate literariamente
trabalhada, aceitando e continuando essa primeira
an:ilise que a propria escrita ja implica; est as observac;oes preliminares eram, portanto, necessarias, e
abrem-nos 0 caminho da genese dos metodos da
iinguistica.

l
(

129

9

130

0 ESTUDO DAS LINOUAS

0 estudo das lfnguas passou por tres grandes
fases ou perfodos, que poderemos designar, segundo
os pontos de vista predominantes, pelos nomes de
periodo apriorfstico, periodo historico-comparativo e
perfodo da lingi.iistica geral.
0 primeiro estende-se por largos seculos, os
dois seguintes sao, por assim dizer, dos nossos
dias. 0 sentido geral desta evolu~ao e o de se considerarem os factos da linguagem cada vez mais
de perto e mais concretamente, partindo da analise
do pensamento e da sua expressao numa so lingua
para se chegar a integrac;ao em formulas gerais de
toda a diversidade objectiva de processos, uma vez
reconhecida finalmente essa diversidade atraves do
numero sempre crescente das llnguas estudadas.
A COt\STITUI<;:i\.0 DA GRAMATICA

Iniciaremos a nossa exposic;ao pelos trabalhos
dos gregos, que, neste ponto, como em tantos
outros, forneceram a base do pensamento europeu.
Ha estudos importantes anteriores, como os dos
gramaticos da India, mas so muito tardiamente nos
foram conhecidos.
Do come~o a palavra «gramatico~ designou
aquele que conhecia a rrrdmmata ou tetras do
alfabeto, o que sabia ler; e o gnr.mmatistes foi
sempre o mestre de leitura e escrita. A «gramatica '',
inicialmente a arte da leitura, incluia as teorias da
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natureza dos sons e da acentuac;:ao, quantidade e
ritmo. Foi, porem, aos fil6sofos que se deveram os
primeiros grandes avanc;:os: o pensamento-linguagem
voltou-se sabre si mesmo e procurou explicar-se.
E a analise foi abordada, conforme ja dissemos, no
ponto em que a escrita a tinha deixado, pelas unidades que ela tinha definido; a tetra, isto e, 0 som
alfabetico elementar, e a palavra.
Encarou-se a linguagem sobretudo no seu
aspecto mais evidente, o de nomenclatura. Discutiu-se o problema de saber se ha entre a forma e
o sentido das palavras uma rela~ao natural e necessaria, ou se apenas se trata do acaso e da convenc;ao dos homens. E este o tema do C1·dtilo de
Platao, que
urn comentario as ideas dos softstas; nele se explicam as palavras compostas como
condensa~ao de frases, por exemplo dutlwopos por
lzo auatlwon lza 6p6pen, eo que repara naquilo que
ve». Quanto as palavras primitivas, resultariam duma
imitayao sinestetica do objecto significado; os pr6prios sons alfabeticos, de cuja formac;ao se ocupa,
teriam fisionomia e sentido, exprimindo o l a flu1dez.
o 1· o movimento, etc. Deste modo encontramos
desde o principio esboyadas uma etimologia, alias
fantasiosa, e uma fonologia descritiva. Estes dois
ramos foram, contudo, os menos progressivos em
todo o primeiro periodo.
A considerayao de que as mesmas ideas correspondem palavras diferentes nas varias Iinguas levou
em seguida os antigos a desprender-se daquele pro-
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blema. Voltaram-se para a frase as atenyoes principais: s6 as combinayoes de palavras corresponderia
propriamente urn sentido, fosse verdadeiro ou falso.
Platao distinguira na frase o nome e o verbo,
mas sob o ponto de vista 16gico de sujeito e predicado. Arist6teles, que ja tern vocabulos especiais
para designar essas funyoes sintaticas, inicia a descriminayao das «partes do discurso» pelas classes dos
nomes, ou palavras podendo servir de sujeito, e
dos verbos, servindo de predicado e indicando o
tempo. As restantes, o pronome, o artigo, o adverbio, etc., ainda nele (pondo de parte uma interpolayi'io da Poetica) reiinidas genericamente nas conjunyoes (syndesmoz), sao sucessivamente destacadas
pelos estoicos e seus continuadores. A classificayao
ainda hoje habitual nas nossas gramaticas segue
quasi por complete aquela a que chegaram os gregos.
Mas na epoca alexandrina, por uma evoluyaO
semantica bem compreensivel e significativa, 0 grammatik6s e ja 0 que estuda a literatura, especialmente
a poesia (cp. o latim litemtus, o port. letrado, etc.).
Os estudos lingiiisticos tinham-se especializado,
tendo por base os antigos textos litenirios, cuja
lingua se distanciara dos varies dialectos ao ponto
de necessitarem de interpretayao. E um outro aspecto
da lingua, que ja em Platao e em Aristoteles comeyara
tambem a desenhar-se, tom a igualmente corpo; o
estudo das variayoes das palavras- formayi'io de
temas e flexao - vai-se definindo cada vez mais, e
do mesmo modo a sintaxe, a pouco e pouco, se v ai

r

133

destacando da l6gica, mantendo-se-lhes embora
urn estreito paralelismo.
Arist6teles apenas contrapoe o nominative aos
casos obliques, os estoicos consideram ja o acusativo, 0 genitive e 0 dativo j factos analogos se
diio corn o verbo: distinyao das vozes, tempos,
modos, etc.. Mas foi da celebre disputa entre as
escolas rivais da Alexandria e de Pergamo- entre os
analogistas chefiados por Aristarco, e os anomalistas sob a direcyao de Crates, defendendo os primeiros a regularidade essencial da lingua, enquanto
os segundos lhe salientavam as excepyoes- que
proveio a reliniao das palavras em paradigmas,
isto e, a morfologia.
Tinham entretanto amadurecido os tempos para
a constitu·iyao da gramatica como disciplina independente. Dionisio Tracio, discipulo de Aristarco, que
ensinava em Rodes no segundo seculo antes da
nossa era, e o autor da primeira o:arte de gramatica»
(techne grammatike), ainda muito resumida, mas
que foi dum modo geral o prot6tipo das obras congeneres pelos seculos fora, salvo pela adjunyao
duma sintaxe independente, que se deve a outro
Alexandrine, Apol6nio Discolo, da epoca de Adriano.
Apol6nio, definindo a sintaxe como <<a reiiniii.o das
palavras na harmonia da frase completa», ocupa-se
essencialmente da concorrencia, regencia e emprego
dos casos, mas nao trata ainda da proposiyii.o
composta.
Foi sobretudo como ilustrayiio que entramos em
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certos detalhes; e desnecessario prosseguir. Todos
estes trabalhos, decerto valiosos, encerravam contudo
urn erro de atitude que impediu 0 seu progresso.
Por varias vezes estiveram os gregos bem perto de
reconhecer a necessidade do estudo objective da
linguagem, independentemente do da 16gica, ao apontarem as discordancias entre ambas, as «imperfeic;oes» da lfngua; mas nunca deram o passo decisivo,
preferindo em geral arquitectar explica((oes p1·i01·i
para essas discordancias, a nelas atentar concretamente. Conheceram a diversidade das linguas, mas
tambem esse facto OS nao !evou a comparayaO dos
varios modos de exprimir as ideas; apenas a sua
propria lingua lhes mereceu interesse, e essa estudada
nos textos literarios. E tampouco chegaram a no<;:iio
da importancia da historia lingtiistica, embora no
Crdtilo ja se encontrem algumas intu'i<;oes luminosas, como a de Socrates dizer que se nao podera
talvez encontrar a etimologia de certas palavras «por
causa da sua antiguidade», que as «desfigurou», ou
entao «por serem de origem barbara».
Esta atitude infecunda prosseguiu atraves dos
seculos ; Rorna, corn Varrao, Donato, Prisciano, etc.,
e Bizancio, corn os seus «catecismos grarnaticais»,
apenas continuaram os gregos; na Jdade Media tiio
sornente os escolasticos desenvolverarn urn pouco a
sintaxe; a propria Renascenya nada trouxe de essencial. E se as especula<;oes sobre a «gramatica geral»
ou «gramatica filosofica:. dos seculos XVII e XVIII
tern a pretensao de aplicar-se a todas as linguas, o
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facto e que conservam ainda o mesmo caracter de
exagerada subordinayaO alogica formal ; a linguagern
e considerada coma a veste da razao e esta corno
identica ern todos os povos. Nao se pode contudo
deixar de reconhecer que ja representam, pelo menos,
o renovar do interesse pelos problemas lingiiisticos,
sendo ao mesmo tempo significativo o facto de tarnhem notarem, como os gregos, certas imperfei<;oes
da linguagem : por exemplo, as que respeitam ao
genero gramatical.
Igualmente por esta altura come<;am a encarar-se
os aspectos hist6ricos das linguas no estudo dos
textos, e o conhecimento da gramatica hebraica, com
a descriminac;ao de raizes e de sufixos, e a flexao
verbal explicada pela aglutinayao de pronomes, veio
preparar o terreno, coma vamos ver, para certas
linhas do desenvolvimento do periodo que se inicia.

a
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Desde os fins do seculo XVIII os estudos das
linguas entram numa nova fase, rnais proficua. Dois
factores principais contribuiram para a sua transforma((aO.
0 principio, que ja nas sciencias do rnundo fisico
tinha dado resultados tao vastos e precisos, de substituir tOdas as explicayoes pn'o1'i pela observayaO
directa dos factos, foi-se por esta epoca tornando
extensive a todos os ramos do conhecimento. Ao

a
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mesmo tempo reconheceu-se que os objectos de
certas sciencias, as sciencias dos seres e dos agregados sociais, tern de ser estudados no seu desenvolvimento historico. Esta mudan<;:a de atitude de\·ia
necessariamente ser fertil em resultados para a lingtiistica, mas urn outro facto se !he associou que deu
o principal impulso aos seus progresses.
0 estudo pelos europeus duma antiqtiissima lingua da India, o sanscrito, veio dar a no<;:ao clara do
parentesco entre varias linguas da Asia e a maioria
das da Europa. E a importancia do sanscrito nao
estava apenas em nele se descobrirem aproximac;oes
corn outras ja conhecidas, mas nos elementos em
que se mostra mais arcaico do que elas, particularmente do que o grego e o latim, as melhor
estudadas ate entao; ao princfpio julgou-se mesmo
que o sanscrito era mais arcaico em tudo. Ora esses
elementos conservados em sanscrito, em especial
as suas consoantes, vieram lan<;:ar luz sobre a estrutura morfologica, ja bastante. mais obscurecida, das
outras linguas.
Ja anteriormente tinha sido emitida a hipotese
de que todas as linguas derivavam do hebraico, o
que estaria de acordo corn a Biblia: mas a idea,
falha de fundamento, nao frutificou. Foram sobretudo as linguas dos indigenas da America que opuseram entao dificuldades mais evidentes a uma tal
genealogia. ivlais tarde formou-se a opiniao de que as
linguas nao proviriam todas duma so fonte original.
0 parentesco agora descoberto integrava-se nesta
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ultima corrente, mas distinguia-se de todas as conjecturas anteriores pela sua base mais concreta.
A primeira intu'i9ao do parentesco indo-europeu ja
\·inha do sec. XVI, quando o mercador florentino Sasseti, que morreu em Goa em 1588, apontou algumas
concordancias de vocabulario entre as linguas antiga
e coeva da India e o italiano; mas e nos fins do
sec. XVIII que fazem afirma<;:oes perent6rias o frances Coeurdoux, o alemao Saint-Barthelemy, ambos
missionaries, e sobretudo o ingles Wi!liam I ones,
juiz em Bengala. Sao deste ultimo as seguintes
luminosas palavras: «0 sanscrito e duma estrutura
maravilhosa, mais perfeito do que o grego, mais rico
do que o latim, de maior delicadeza do que qualquer
de!es. Esta para corn ambos, tanto no que respeita as
raizes dos verbos, como quanto as formas gramaticais, numa rela<;:ao de parentesco, que e tao proxima,
que nao pode ser proveniente do acaso, e tiio decisiva, que qualquer filologo que estuda estas tres
linguas tern de chegar a convicc;ao de que nasceram
duma mesma fonte original, que talvez ja nao exista,.,
Acrescenta a seguir que a mesma origem se deve
atribuir ao g6tico e ao celta.
Alem dos textos do sanscrito classico entao conhecidos, Sakuntala, as epopeias, etc., estudaram-se
tambem os preciosos trabalhos descritivos dos velhos
gramaticos da India, como Panini, que viveu no
sec. lV antes da nossa era, tao ricos de minucias, e
que muito contribuiram igualmente para o progresso
lingtiistico.
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E em

Frederico Schlegel; no seu celebre livro

Uebe1· die Sp1·aclze zmd Weisheit de1· Indie1·, que
primeiro aparece a expressao de «gramatica comparada:o, ao mesmo tempo que se lhe traya a teoria
mais geral. Ao largo espfrito scientftico de Guilherme
de Humboldt tambem mereceu vivo interesse este
ramo de estudos, sendo ele, em particular, 0 primeiro a chamar a atenyao para o aspecto social da
linguagem, em que via uma «actividade:o reflectindo
a psicologia dos povos, e que, pmtanto, se deve
estudar concretamente em cada caso.
Mas o verdadeiro fundador da gramatica comparada, visto que s6 ele examinou sistematicamente 0
assunto, foi Francisco Bopp, que, tendo-a iniciado
em 1816 C0111 um trabalho sobre 0 «Sistema de conjugayaO do sanscrito, comparado ao do grego, latim,
persa e germanico:o, publicou de 1833 a 1849 a sua

Vergleichende Gmmmatik des Sansk1·it, Zend, Gn·echischen, Lateiuischen, Letthauischeu, Gothische11 wzd
Deutschen- o primeiro tratado da nova sciencia.
Depois os seus progresses marcam-se pelas duas
grandes codifica<(oes seguintes : a de Schleicher, de
1861-2, e a Brugmann e Delbriick, de 1886-1900.
0 material foi enriquecendo e foi sendo circunscrito
cada vez de mais perto, definiram-se novos e fecundos pantos de vista, e a marcha da sciencia foi tal
que, ao publicar-se cada nova coordenayao, ja
a anterior se encontrava em relative atrazo, embora
trabalhada em novas ediyoes.
Bopp demonstrou o parentesco das linguas pelas
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concordancias da sua flexao, segundo a apresentavam
os textos mais antigos ate entao conhecidos; mas,
continuando a orienta9a0 dos hebra'izantes, o seu
objecto especial era o de explicar as formas gramaticais. As desinencias, verbais ou nominais, bem como
os sufixos e as caracteristicas tematicas, eram para
ele palavras primitivamente independentes, em geral
pronomes, em certos cases o verba substantive ou
ainda outros, que se teriam aglutinado as raizes. S6
estas constitui'riam urn misterio impenetravel. Considerava o antigo tipo flexivo como o mais perfeito, e
o seu empobrecimento nas linguas derivadas como
uma decadencia. A fonetica e ainda nele pouco
desenvolvida.
A par de Bopp, e entre ele e Schleicher, registarn-se importantes contribu'iyoes em varios sentidos.
0 dinamarques Rask, quasi simu!Umeamente a Bopp,
mas independentemente dele, comparou algumas
linguas europeias entre si, e o zend corn o sanscrito;
o alemao Jacob Grimm iniciou as gramaticas historico-comparativas dos varios ramos pelo das linguas
germanicas; Pott criou a etimologia, que ate enUio
se tinha limit ado a fantasias sem base. Com todos estes
trabalhos a fonetica fez grandes avanyos.
Seguindo o modelo de Grim m, apareceram sucessivamente as gramaticas historico-comparativas de Diez,
para as linguas romanicas, de Miklosich, para as linguas eslavas, e de Zeuss, para as celticas; e pouco
depois Curtius e Corssen introduziam igualmente os
novos principios no tratamento das linguas classicas.
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Schleicher aproveita e coordena todos os progressos anteriores, e em especial os do campo da
fonetica. A regularidade das transforma<;:oes que se
vinham constatando na fonetica hist6rica permite-lhe
tentar, pela primeira vez, a restitul<;ao da hipotetica
lingua mae, o indo-europeu. Como Schlegel e Humboldt, tambem ele reparte as linguas em isolativas,
aglutinativas e flexionais; e a formac;:ao da linguagem, que constitulria a primeira actividade dos
povos «antes da Hist6ria:o, isto e, «antes de entrarem
na arena da politica», teria seguido esta mesma directriz : a uma fase em que a lingua se compunha s6
de rafzes corn significayao plena, ter-se-ia sucedido
outra em que certas sflabas, exprimindo as rela<;:oes, se teriam aglutinado as primeiras, e por fim
ter-se-ia dado a sua fusao fntima, originando a
flexao. Esta ultima fase, representada pelo indo-europeu, seria a mais perfeita; em seguida as
Hnguas s6 teriam decafdo. Deste modo se ve que
Schleicher concorda ainda essencialmente corn as
teorias de Bopp; mas preocupa-se mais do que ele
com as altera96es intern as das rafzes, cuj a importancia na flexao ja Schlegel salienta ra.
Schleicher foi tambem o primeiro a atender a
importancia da lfngua falada em relayaO a letra dos
textos literarios, na sua Gramatica do Lituanio, e no
seu Compendium der vet-gleiclzenden gt·ammatik
det· indoget·manischen spmchen ja procura seguir
a evolu9a0 do indo-europeu dentro de cada ramo
lingufstico. 0 seu erro principal a este respeito

e 0 de considerar as linguas como seres naturais
dotados de uma evolu9ao propria, que se repetiria
em todas com as mesmas caracteristicas paralelas.
Em seguida os primeiros progressos a registar
slio mais em extensao do que em qualidade. Fick
elabora o seu dicionario etimol6gico do indo-europeu;
o conhecimento do sanscrito alarga-se e recua no
tempo coma publiCayaO completa dos textos vedicos;
o mesmo se da corn o Avesta para o persa, e dum
modo geral a massa de factos estudados, antigos e
modernos, enriquece prodigiosamente. Mas logo
depois a gera<;:ao dos «novi-gramaticos=- vinha
imprimir aos estudos hist6rico-comparativos uma
nova e mais fecunda orienta<;:ao.
Em tres direc<;:oes principais se manifesta o
avan<;:o lingiiis tico. Ate entao a funetica hist6rica,
ao lado das evolu<;:oes regulares, considerava igualmente a possibilidade de transforma<;:oes «espor<idicas». As descobertas Graszmann e de Verner,
explicando por Jeis complementares certas excep<;:oes
as permuta<;:oes consonanticas do germanico desvendadas por Grimm e Rask, e outras novas sistematiza<;:oes analogas, vieram estabelecer a fe na constancia das leis foneticas, isto e, excluir toda a hip6tese
de interven<;:ao do puro acaso nas transforma<;:oes.
Este principio foi em seguida completado pelo reconhecimento da importancia da analogia, em especial
quanto aos nivelamentos morfol6gicos pelos quais
a flexao tende a reg ularizar-se, enquanto as evolu<;:oes foneticas, no seu mecanismo, muitas vezes
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dissimilam formas afins. A analogia passou a ser
olhada como urn dos factores mais importantes da
vida das linguas. Finalmente outra influencia muito
vasta foi ainda tomada em considera<;:ao, a das
rela<;:oes hist6rico-geograticas dos povos, determi·
nando importa<(oes lingiiisticas de toda a especie,
ou mesmo misturas de linguas de canicter mais
extenso. Em todos estes trabalhos destacam-se os
names de Leskien, Paul, Sievers, Osthoff, Brugmann
Joh. Schmidt e Hiibschmann, mas o numero dos
cooperadores foi avultado.
A fonetica do indo-europeu elevou-se a conjecturas arrojadas mas s61ictas, em que brilharam, entre
outros, Brugmann, Collitz, Ascoli e de Saussure,
e a sintaxe comparada erigiu-se num corpo sistematico de doutrinas, que forma a parte de Delbriick no
monumental Grtmdt·is;r det· vergleichenden Gmmmatik det· indoget·manisclzen Sprachen, corn que
ele e Brugmann encerraram uma epoca notavel.
Assim fecha o periodo de constitu'i<;:ao da gramatica hist6rico-cotilparativa. A par da familia lingiifstica indo-europeia tern-se formado outras, a
semftica, a fino-ht.'mgara, na Africa a bantu, etc.; e
procura-se hoje relacionar algumas das famflias entre
si, ernbora ainda sem resultados concludentes. E se
na restitu'i9ao integral das linguas maes, mesrno
dentro da familia mais .bern estudada, a indo-europeia, os resultados sao de necessidade bastante
deficientes, apenas fragmentarios, nem por isso a
g rarnatica comparada deL'Ca de representar urn

enorme avan90 didactico: a determinayao dos elementos concordantes das varias linguas afins, e que,
portanto, lhes devem provir dessa lingua mae, fornece, principalmente quanta as linhas gerais da sua
estrutura, os melhores fios condutores para compreendermos dentro de cada uma delas a plena
significayao dos factos lingiifsticos. E o mesmo se
repete dentro de cada ramo corn as suas inova<;:oes
pr6prias, que tambem tern a sua hist6ria e o seu
aspecto perspective.
A ULTIMA FASE: A LII\GUISTICA GERAL
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No ultimo periodo da evolu<;:ao da linguistica,
que vem desde os fins do seculo passado, alem do
prosseguimento de numerosos trabalhos de investiga<;:ao e de sintese dentro das orienta<;:oes ja definidas, salientam-se como directrizes novas mais
importantes, por urn lado o desenvolvimento do
estudo dos dialectos e Jinguas populares actuais,
base necessaria - visto ser a Jing uagem oral em sua
plena vida a unica possfvel de observa<;:ao directa e
minuciosa- para a interpreta<;:ao de todos os outros
factos lingiiisticos; por outro o renascimento, sob
novos aspectos, do exame critico geral do fen6meno
da linguagem- cujos resultados, por seu turno, vao
igualmente influir sabre 0 estudo particular de cada
lingua.
Na continua<;:ao e aperfei<;:oamento das correntes
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ja tra<;:adas de actividade scientHica, registaremos
em especial os trabalhos sobre as varia<;oes das
raizes, em que muito ha ainda a precisar; o estudo
dalgumas linguas antiqiiissimas, cujos documentos
foram recentemente descobertos, como o o:tocarico:o,
que se falou no Turquestao, e o «hititico", da Asia
lVIenor; e, em vasta escala, o desenvolvimento minucioso das hist6rias particulares dos diferentes ramos
lingtifsticos. E tambem a acentua<;:ao indo-europeia,
na sua correla<;ao corn as alterntmcias de sons dentro das palavras, ja largamente determinadas por
de Saussure e Hiibschman, foi o objecto de trabalhos importantissimos de Hermann Hirt, a quem
igualmente devemos hoje a quarta grande compila<;:ac da g ramatica comp ..rada, a s ua Iudogermmzische Gmmmatik, cuja publica<;ao esta em ,·ia
de terminar-se.
No estudo directo da vida da fala, os progressos,
desde aquela epoca, tern sido enormes. 0 modo
como nascem e como se propagam as inova<;:oes
lingiiisticas, a determina<;ao das isoglosas delimitando cada particularidade dialectal, a publica<;:ao
de atlas lingtiisticos, o estudo dos dialectos e das
linguas de classes, o recurso aos metodos experimentais, etc., tern merecido uma aten<;:ao cada vez
maior.
Fin almente, na analise renovada das correla<;:oes
entre a linguagem e a actividade psicol6gica varios
grandes nomes tern brilhado, como os de vV undt,
S aussure, ivleillet, Jespersen e Vendryes, mas alem

destes muitos outros, nao devendo esquecer-se os
pioneiros de valor, como Whitney. Esta nova
corrente distingue-se bem d13s antigas «gramaticas
gerais:o pelo seu canicter scientifico e objectivo,
e da grarnatica comparada pela sua maior cornpreensao.
Se a classifica<;ao geneal6gica, corn efeiro, se
mostra para as !inguas, sempre que possivel, a:
unica verdadeirarnente satisfat6ria, enquanto as tentativas de classificar;:ao morfol6gica encontram na
pnitica inurneras dificuldades- facto amilogo ao que
se deu na biologia corn as classifica<;:oes naturais e
artiA.ciais- nao quere isto dizer que se nao possa
tirar grande proveito da compara<;ao dos processos de
todas as numerosas e variad[ssimas linguas do
globo, actuais ou antigas, vivas ou extintas, sem
atender a familia. E o maior avanyo realizado,
depois do estabe!ecimento do metodo hist6rico-com;:>arativo, esta justamente em se ter concebido a
possibilidade e a conveniencia de se criar urna sciencia geral da linguagem, procurando determinar o
que ha de comum a todas as linguas, quaique r que
seja o seu tipo ou genealogia, e tanto pelo que diz
respeito a estrutura como pelo que se re fere a evol uyao. Este novo aspecto de estudo das linguas constitui o dominio da lingtiistica geral ; todos os grandes conceitos tradicionais da gramatica estao sendo
por ela sujeitos a ponderada rev isao, procurando-se
reagru par os factos em bases mais s6lidas e mai:;
amplas.

------------------
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As no<;-oes iniciais deste artigo sobre a ~~ali_se
da linguagem ja se enquadram na nova sctenct~.
A Iinguagern oral dos agrupamentos hurnano~- _a e
que as linguas escritas representam u~a ,p~trneua
analise aprox:imada- e a resultante htstonca de
urn triplice condicionalisrno : · fonetico, me~tal_ e
social; a lingi.iistica tern, pois, co~o . sctencta_s
colaterais a anatomia, a fisiologia, a acusttca, a pstcologia e a sociologia. E nestes varios :~mpos as
aquisi<;-oes tern sido consideraveis. A fonetlca experimental, desde Rousselot, tern tornado enorme desenvolvimento, chegando hoje a no<;oes interessantissimas, como, por exemplo, a de procurar no
estudo dos defeitos da fala a interpreta<;-ao de certas
transforma<;:oes hist6ricas; na acustica, menos essencial o avanco e mais lento, mas ainda assim pode'
..
mos salientar os trabalhos mostrando que o .tmbre
das vogais nao resulta da produyao de sons harm6nicos ao fundamental, dado na laringe, rnas de
novos sons produzidos nas cavidades superiores
(teoria dos «formantes"); todas as conquista~ d,e
psicologia, tais como as ideas da escola socwlogica sobre a diversidade da razao humana,_ as
conclusoes da psico-patologia, etc., sao logo mtefinalmente
quanto
a
rrradas nos estudos lingi.iisticos;
0
.
,.,
.
influencia da vida das soctedades sobre a sua mstitu"icao que e a linguagern, tern-se registado por
iguai forma contribui<;-6es valiosas : ~ aten<;-a~ _dada
as linguas especiais, 0 papel da umdade pohttca e
cultural na constitu"i<;-ao das Hnguas comuns, etc..
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Dada a intima ligayao entre as conclusoes da
lingi.iistica geral e os progressos do metcdo, terrninaremos por uma breve impressao sintetica da atitude
actual da sciencia no estudo das linguas.
0 ASPECTO EST ATICO DAS LiKGUAS

..

r

Consideram-se as linguas sob vanos aspectos,
que se reportam ao espayo e ao tempo, e se combinam entre si. Cada lingua, com efeito, pode tomar-se
ou, quanto possivel, isoladamente, ou nas suas relayoes corn as que corn ela coexistem no mesmo
espayo, ou a cercam : aspectos designados por
interno e externo; assim como pode estudar-se
ou guanto a um dado momento, ou na sua e\·oJu<;-ao : aspectos estatico ou sincr6nico e hist6rico ou
diacr6nico.
0 aspecto estatico descreve-nos, pois, determinada fase duma lingua, porem mesmo localmente
podemos encontrar, alem da lingua popular comurn,
as linguas de classes, a literaria, etc., e de igual
modo se tern de atender a todos os seus dialectos.
A frase e a primeira unidade a considerar na
linguagem; as varias frases compoem-se, porern,
de secyoes e de elementos fonicos comuns, combinados de variadissimas maneiras.
Ja vimos, corn efeito, que o fluxo continuo da fala
se deixa analisar, corn bastante aproxima<;:ao, em certos equilibrios momentaneos suficientemente 'carac-
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teristicos: os sons de cad a lingua, que, corn outros
fen6menos acess6rios, como a acentua<;ao expirat6ria, a intonayiio e a durayao, constituem o dominio
da fonologia. Ora estes elementos acusticos da linguagem, condicionados pelas possibilidades fonat6rias,
sao todos mais ou menos aproveitados, em sistemas
diversos conforme as varias linguas, para exprimir
ideas e as suas sinteses. Sob este ponto de vista
destacam-se em primeiro lugar nas frases certos grupos de sons ligados as ideas principais- os «semantemas», que sao acompanhados e envolvidos por
urn conjunto de outros elementos f6nicos precisando
certas modalidades dessas ideas, ou traduzindo as
suas reiayoes na frase- os cmorfemas». E estes
ultimos podem constar, OU tambem de trOyOS foniCOS
da frase, «esvaziados» de sentido independente, ou
do recurso aos restantes elementos acess6rios da
linguagem acima enumerados, sobretudo ao acento
musical, e bem assim a propria ordem de sucessao
dos semantemas.
0 predominio duns ou doutros destes processes
e que imprime caracter as linguas sob 0 ponto de
vista da estrutura morfol6gica. Ha Hnguas em que
os grupos f6nicos exprimindo relac;oes conservam
bastante independencia, e ha outras em que se
a5xam aos semantemas, podendo soldar-se-lhes
mais ou menos intimamente, ate a completa insecabilidade. Em certos casos e de preferencia aos
elementos fonicos acess6rios, a ordem, a entoayao,
etc., que cabe o papel da sfntese; m as o que corren-
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temente encontramos siio tipos mixtos, combinando
em diversos graus varios destes meios. E os grupos
f6nicos relacionadores podem preceder, ou seguir, ou
gozar mesmo dum a certa indiferenc;a de posiyao quanta
aos semantemas a que mais directamente respeitam,
enquanto, por outro !ado, os semantemas podem tarnhem sofrer modi5ca<;oes no seu interior, que, embora
de origem fonetica, se vem a ligar a expressao morfematica. Sao desta ultima categoria, par exemplo,
certas alternancias de vogais, umas devidas a acentua<;iio, outras a influencia de sons pr6ximos, utilizadas
mais tarde para fndice, senao exclusivo, pelo menos
preponderante, das modalidades de sentido; e 0 que
se deu na conjuga((iio vocalica germanica, no plural
dos substantives, etc.: write, 1}JtOle, 1witte1l; wit·
spm.clzen, wi1· spt·ciclzen; det· Ap fel, die Aep fel.
Em muitas lfnguas indo-europeias modernas,
tais coma o portugues e o frances, a a5xa((iio e o
recurso a palavras auxiliares, pronomes, preposic;oes, etc., acompanham-se !ado a !ado. No ingles
vemos as desinencias reduzidas a urn minima. No
g rupo eslavo, pelo contrario, tal como nas fases
antigas de todas as Hnguas da familia, aquelas
tern l.lffi papel muito importante, enquanto 0 numero
das pa!avras «Vazias» auxiJiares e tanto menos
elevado. Mas a verdade e que muitas destas palavras
auxiliares apenas se distinguem das o:desinencias»
tradicionais em poderem preceder a idea principal
-compare-se, por ex., I see, 111e see cam video
videmus; de1· Mamz, den M mm corn homo, lzomi~
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nem; j' aJh1is vu, tu av.1is vu com vidermn, vide1·as
- e em admitirem interpolac;oes: je n' avais pas vu,
je l' avais vu, etc..
Deste modo se compreende o artificio da divisao
em palavras realizado pelas escritas, a impropriedade
de considerar a flexao apenas como final (isto e,
constando s6 de morfemas pospostos aos semantemas) e duma forma geral se estabelece a conveniencia de adoptar no estudo das linguas pontos de
vista mais largos e mais solidamente firmados. E o
mesmo se da quanto a classificac;ao das palavras e
as divisoes habituais da gramatica, das quais apenas
a fonetica mantem uma certa independencia. A morfologia, a sintaxe, a lexicologia, que todas elas
envolvem relac;oes entre significando e significante,
sobrepoem-se constantemente. Actualmente, como
dissemos, todos estes conceitos estao sendo objecto
duma viva analise, embora se vao mantendo para
fins praticos.

estabilizada, e praticamente isolada, durante muitos
seculos : e a mais arcaica das linguas indo-europeias
actuais. No entanto h::i sempre evoluc;ao. Os principals factores internos de evoluc;ao sao os seguintes:
nunca os pais impoem completamente a sua lingua
as gerac;oes novas, nunca cessa o jogo complexo
das simplificac;oes foneticas e das regularizac;oes anal6gicas, e, pelo !ado afectivo, a linguagem vai igualmente envelhecendo, perdendo expressibilidade, o que
conduz tambem a novos arranjos de estrutura, as
variac;oes de sentido das entidades f6nicas, a formac;ao de novos vocabulos- a sua transformac;ao,
emfim.
Quando se alarga o dominio duma populac;ao
monolingi.ie ate ao ponto de se tornar mais raro o
intercambio entre todos os seus distritos, ha inovac;oes locais cujas ondas de propagac;ao ja nao atingem todo esse dominio, e assim se vao fo rmando
dialectos, cuja evoluc;ao divergente pode levar ate a
incompreensao completa, a criac;ao de linguas diferentes. E o que se deve ter dado corn o indo-europeu, e e esta, na sua essencia, a teoria das
ondas de Schmidt. Por outro !ado o estabelecimento
hist6rico de unidades culturais pode, inversamente,
levar a maior ou menor fusao de dialectos em ling uas comuns.
As influencias de ordem externa actuam tambem poderosamente nas transformac;oes ling i.ilsticas .
Quando uma populac;ao muda de habitat, a propria alterac;ao das condic;oes geognificas pode deter-
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Sob o ponto de vista hist6rico as lfnguas transformam-se pela acc;ao de factores internos e externos.
Quando uma populac;ao monolinglie ocupa urn dominio restrito, sem intercambio acentuado corn populac;oes doutra ou doutras linguas ou dialectos, e sem
.mud.a r d~~ h{tbitat, as variac;oes sao bastante lentas.
E o caso do Iituanio, lingua duma populac;ao rural
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minar uma correspondente alterac;:ao do mecanismo
fonatorio. E assim que se nota que os povos de
montanha, qualquer que seja a sua familia linguistica,
apresentam um sistema de guturais muito desenvolvido, e ate semelhante em todas elas. 0 simples
destacar de parte duma populac;:ao por efeito de
migrac;:oes, quebrando os seus lac;:os com a populac;:ao
mae, tambem conduz a diferenciac;:ao lingiiistica.
As tr·ansformac;:oes mais importantes sao porem as
devidas ao contacto de popul ac;:oes de lingua diferente, quer vivendo !ado a !ado, quer sobrepostas
no mesmo territorio pelas conquistas e colonizac;:oes.
Ao contacto lateral resistem melhor as populac;:oes
geograficamente defendidas, coma as das peninsulas,
das montanhas; e o caso do bretao, do basco. Mas
em particular a adopc;:ao por um povo, corn relativa
rapidez, duma lingua que nao era primitivamente a
sua, introduz nessa lingua perturbac;:oes de toda a
ordem, que conduzem depois a um novo estado de
equilibrio, diferente do anterior. E esta, por exemplo, a explicac;:ao· hoje oferecida, e com bastante
verosimilhanc;:a, para as profundas alterac;:oes do
consonantismo germanico em relac;:ao ao indo-europeu, qual o estabelece a gramatica comparada,
e ainda para as do alto-alemao em relac;:ao ao germanico comum .
A evoluc;:ao historica duma dada lingua reconstitui-se, na medida do possivel, remontando, primeiro pelo estudo dos textos e inscric;:oes antigas, e
tambem pelo dos seus emprestimos de ou a outras

linguas, depois pela comparac;:ao com as Hnguas
e ramos lingiiisticos afins, ate a o passado m ais
remota a que se podem erguer conjecturas bem
fundadas- para em seguida se descer numa s o
linha, e no sentido directo passado-presente, dentro
da propria lingu a; mas a o bservac;:ao con creta do
modo como as linguas faladas, s.o bretudo as populares, se transformam actualmente, coma se criam
as inovac;:oes e coma elas se propagam, tern, naturalmente, como ja dissemos urn grande papel em
tOda a interpretac;:ao restitui:tiva.
Existe alguma correlac;:ao entre as evoluc;:oes das
linguas e o progresso das sociedades? 0 vocabulario tern, decerto, que seguir o desenvolvimento da
civilisac;:ao; m as a estrutura? 0 gue nos diz a este
respeito a lingiiistica geral ?
As s uas inferencias podem resumir-se do seguinte
modo : se ha decerto predominios de certos tipos
em determinadas epocas da vida das lfnguas, «progressos» de estrutura sao todavia dificeis de estabelecer: ha grandes escritores, por exemplo, em ling uas dos tipos m ais diferentes. 0 unico avan<;:o
bem definivel e 0 que a companha a propria marcha
cultural das sociedades- o que conduz as linguas
de concretas e misticas, q uais se nos apresentam nos
povos inferiores, para abstractas e racionais, como as
encontramos nos povos de civilisac;:ao adiantada.

----------------
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Aos estudos lingiiisticos, quer de pormenor ou de
sintese, dedicam-se hoje milhares de especializados
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em todos os centros culturais do mundo, publicando
os seus trabalhos em muitas dezenas de revistas,
be m como em ir.umeros livros e monografias- isto
deixando ja de parte os campos mais extensivos da
filologia, e todas as contribui<;:oes gue o exame das
linguas vai trazendo, por seu turno, as suas sciencias colaterais. Desde as grandes linguas literarias
ate as falas dos povos seivagens, desde as largas
reconstitu!<;:oes hipoteticas ate as mais minuciosas
historias dos factos de cada lingua, desde o decifrar
de antigas escritas e dos textos mais arcaicos ate
ao emprego de elaboradissimos metodos experimentais, a produ<;:ao mundial e hoje enorme e maravilhosa; e o espectaculo de toda . essa actividade
met6dica e perseverante, dessa colaborayao intensa
emulando em apresentar surpresas, toda uma sciencia a crescer, a florir, a frutificar sob os nossos
olhos, e decerto uma paga bem suficiente para a
aridez relativa dos estudos iniciais.

NOT A BIBLIOGRAFICA
Para rnaior desenvolvirnento dos assuntos aqui tratados podern consultar-se, entre outras, e alern das pr6prias fontes, as seguintes obras: Inama, Filologia classica;
Sandys, A History of Classical Scholarship,· Steinthal,
Ceschic/dc der Sprachwissmsclwft bei den Griecltc1t 1md
Romem; Porzezin'ski, Einleittmg in die Spracltwissmsclwjt (trad. al. de Boehme); Gregorio, Glottologia (trad.
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port. de Candido de Figueiredo, sob o titulo de Jl!lmwal
da sciiittcia da linguagem); Delbriick, Einleitung ilt das
Studium der lndogermmzisclten Sprachm,· Roudet, Elements de plwnetique gbteralc ,· Pauconzelli-Calzia, Die
E.~perimentclle Phonetik in ihrer Amvendwng auf die Sprachwissenscllajt,· De Saussure, Cours de linguistiquc gthterale; Fink, Die Haupttypen des Sprac/;battS/ Vendryes,
Le la~tgage. Aiern destas, quasi todos os livros e artigos
de Meillet-na sua hztroductio1t d !'etude comparative des
langues illdo-curopeemzes ha urn excelente resurno do
desenvolvirnento da gramatica cornparada-contern ideas
e inforrnacroes do maior interesse, e o rnesmo se da corn
os trabalhos sobre a linguagern de Ginneken, Jesperseu,
Sapir, etc.
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l.

STATK\IE::\T

OF

"PURPOSE

Al'\D

(t)

LDliT.\.-

Although a new current of research,
with Professors Zachrisson and H. C. vVyld as chief
exponents, emphasizes the importance of occasional
phonetic spellings for the study of the history of
English sounds, and thus has deeply modified.
especially as regards chronology, the conclusions
arrived at by the great pioneers and their followers
- Ellis, Sweet, Vietor, Jespersen, etc., yet the vvorks
of the grammarians, and particularly those for the
use of fo reigners, all due allowances being made, still
have their own place in the whole scheme. \'Vyld
expressly says: «Our best chance of help is from
TIO:'\S FOUND.

(1) Publicado sob titulo urn pouco diferente, substi·
tuido aqui por outro mais breve, na Revista da Facttldade
de Lctras da Universidadc do Porto, n.os s·6. Da parte
puramentc bibliognifica extratamos uma noticia que saiu
nos A11ais das Bibliotecas e A1·q11ivos, vol. III, n.o Io.
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the works of foreigners, who, having no prejudlces
in favour of one sound more than another, have no
hesitation, if they are acute enough to observe a
difference between the English pronunciation of a
cletter» and their 0\\"n, in pointing it out•- (')
Engiish grammars in German, French, and other
languages have been thoroughly studied by VH!tor,
Spira, etc. The desire to know what could be done
in a systematic way, on the Portuguese side, as a
collateral contribution to the study of the history of
Eng lish pronunciation, led us flrst of all, naturally,
to a bibliographic research.
Going through the catalogues of our large public
libraries, rich in class-books from the incorporation
therein of the conventual libraries, we have been
able to supplement and complete the indications
given by our great bibliographer Innocencio Francisco da Silva, to whose authority everyone in
my position will naturally resort.
We were not able to find any work of the kind
previous to the eighteenth century, and in this ,,·ay
our principal purpose was at once, we may well
say, invalidated. Some notes, however, bibliographic
and otherwise, which we made during our research,
we are going to record in the following lines; in
their modest scale, one or another of them may
still peradventure be of some interest, ho,,·ever

slight and transient, to those who study the evolution of English sounds.
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(1)

A History of Modem Colloquial English, p. 197.

2.

A VERY PROBLEMATIC 1\IENTIO:N OF A XVI

CENTURY l'ORTUGUESE-Ep;GLISH GRA:.miAR. In a

book of 1734, a Portugal Illustmdo pelo Sexo
Feminino C), some mention is made of an "At·te
pam ap1·ende1· o lngle'{, e Olande'{ ", by Paula
Vicente (t 1576 ?), the daughter of our great
play-writer Gil Vicente. Others after him repeat
that statement (2 ), including Barbosa Machado in
his Bibliotheca Lusitana; but the book, printed
or in manuscript, has never been discovered, and
nobody nowadays believes in its existence, neither
our illustrious Romanist D. Carolina Michaelis de
Vasconcelos (5 ), nor the late critic and historiographer Braamcamp Freire, who just before his
death published an exhaustive book upon Gil
Vicente (4 ) .
As a mere possibility we may be allowed to
s uggest that such a work may have existed, not
some unknown P. Vicente, the same being after-

(1) Ascribed in its title-page to Diogo Manoel Ayres
de Azevedo, but, according to Inocencio, the work of his
brother, the rev. Manoel Tavares.
(2) For instance, Damiao de Froes Perym, in rus
Tl1eatro Heroi110, Lisboa, 1736.
(3) A ftz(anta D . Maria, p. 43.
(4) Vida e Obras de Gil Vicmte) p. 254.
11
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wards attributed to her; and ""e should be thankful,
in any case, to anybody who would kindly point
out to us the existence in a foreign library of a
copy of this worl;:, or of any other vvorks of
kind the previous to, or different from, those we
mention (1).

3.

T WO

UNACKl\OWLEDGED TRAN~LA'l'ION~

FHOM LATI:\1-"PORTUGUESE \\"ORI\S. The first gram-

mar of either language, presented as a foreign one,
we actually come upon is:

Grammatica Anf{lo-Lusitanica, by A. J. London, 1701.
It is a Portuguese grammar for the English- we
point out the fact, because both classes of grammars may prove of interest, and these titles are
liable to ambiguity. Would it not be possible, first
of all, to identify its author?
This 1 701 grammar is appended to a bilinguous
dictionary bearing also that date, published in London under the title: A Compleat Account of tlze

Po1·tugue:;e Language. Being· a copious Dictionm·r

(1) We were not able to see a Grammatica lwllm1·
deza, ote arte compendiosa para um portugttez ap•·c1ulcl' a
ti7 1g 11 a 110!/andcza, printed at Amsterdam in 1765 (quoted
by Beruardes Branco, in Po•·lugal c os . Estrattge1ros, II,
p. 67), and so we cannot tell whether 1t bears any refe5
rence to P. Vicente's lost grammar.

163

English JVith Portuguese and Po1·tuguese 1vith
English, by A. J.
It was also, with some dialogues added to it,
separately reprinted, under the same title, in Lisbon,
1 705; but here the work is entirely anonymous,
not even the initials A. J. appearing on its titlepage.
According to our great novelist, and impassioned bibliophile, Camilo Castelo Branco C), both
this grammar and the dictionary came from the pen
of Raphael Bluteau, a most learned French Theatine,
to whom we owe our first extensive Portuguese
dictionary.
Bluteau, born in London in 1638, but the son
of French parents, studied in France and acquired
renown as a preacher, coming in 1668 to Portugal,
where he became a favourite with the Court and
the learned. We are told that he Jmew and spoke
fluently English, French, Italian, Portuguese, Spanish, Latin and Greek. In 1697 he was obliged, for
political reasons, to go to France, whence he returned
in 1704, but still in disfavour. ln this way he v•ould
have published the Gmmmatica Anglo-Lusitmzica
together with the "Complete A ccount" w hile away
from Portugal, and the separate edition of the grammar just after his return; and his reason for not
(1) ln Bibliogmp!Jia portugucza e cstrmJgeira, Porto,
1879, p. 75, his article being reprinted la ter on in Narcoticos, vol. II, pp. 16-17.
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putting his name to these works might naturally
have been his disgrace.
Camilo, in his usual dictatorial way, does not
tell us anything as to the sources of his information. The publication in Lisbon of a Portuguese
grammar for the English is rather unexpected, and,
taken together with the broad accordance of the
hypothesis with biographical circumstances, vvould
seem to render this hypothesis probable- although
we are unable to find any concordance of this book
with Bluteau's better known works or even with
their general make and style.
We were rather puzzled with the whole matter
-and are explaining it so fully- because both
Bluteau and Camilo are such great men among us,
and it would prove of some interest if the wofl.::
were Bluteau's; ·but, as a matter of fact, in the
course of our investigations we found out that it is
but the translation from the Latin of the A1·s Gm.mmaticae pt-o lingua Lusitana addiscenda, of 167~,
by our philologist Bento Pereyra, the two parts
of the Dictionary, in the same way, being versions
of Pereyra's Prosodia in vocabulm·iwn bilingue,
Latinw~ et Lusitanum, digesta, and of his Portuguese-Latin Thesozwo da Ling1w Pm·tu[!,71e:;,a.
Where the unknown translator found Latin, he put
English instead.
May these translations, at least, be Bluteau's? At
first I would not credit such an idea.
Bluteau tells us in his dedication of the 3rd

~NGLISH

SOUNDS

165

volume of his sermons C) to the fl'larques de Cascaes,
that when he ,,·ent to France he had his Vocabulario
Portuguei e Latino ready for the press: he was
going to have it printed in that country; and
his biographer D. Thomas Caetano do Bern even
relegates the date of its completion to 1691
Now if Bluteau's own work were so far advanced
at that date, it is not likely that he, in 1701, would
have translated another's, instead of using his own.
So it would seem that not even the hypothesis
of these English translations representing his beginnings in philology is acceptable. And he was not,
we should oe inclined to say, the man to translate
instead of creating or at least improving.
But when I found that in his Pt·osa g1·ammatonomica (3 ), he makes use of whole paragraphs,
ipsis vet·bis, of a former work- 01·togmjia da
Lingua Portup;ue:fa , por Joam Franco Barreto,
Lis boa, 16 7 I -without any acknowledgement, I
dont ]{no,~· what to think.
Be this as it may, the question of "translatorship" is after all of very little interest for our special
purpose- and so is the grammar itself. Nevertheless

n.

)

(1) Primicias Evmtgelicas, printed in Paris in 165)8;
the Vocabulario was ~rinted from 1712 to 1721, , the first
fonr volumes a t Co!mbra, the remaining four in Lisbon.
(2) Memorias Historicas dos Clerigos Regulares,
Yol. I, p. 301.
(3) Prosas POI'!ttguezas, vol. n, p. 186.
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Epitome G1·amaticae Lusitauo-An{5licae, 011
Huma b1·eve instnto;ao pcwa aprende1· a lingua
ingle:ra (London, 1731 ).

by a longer English Grammar. There J. Castro
appears as the name of the author, on the first inspection in an ambiguous way, as he is solely the
author of the new part, the preface of which is the
only one signed "Castro "; and we could not find
any affinity between the Epitome and the grammar
that takes its place, as there would certainly be if
they were by the same pen.
From the analysis of the languages in which both
parts of the 1731 edition are written, tlfF first
in English, the second in Portuguese, we come to
the conclusion that their author knew both of them
as a foreigner, though qis English is notably correct,
and his Portuguese a little less so (1).
On the other hand, by the knowledge he reveals
of French, and from the large part he gives to that
language in the formation of Portuguese- he say s,
for instance. that Henry Duke of Burgundy "introduced the Gaulic Dialect" into Lusitania, and that
"the difference there is bet\\'een Spanish and
Portuguese pronunciation is in all conformable to
the Gaulic or French Dialect " , ,,·hich assertion he
tries to prove by many examples - this grammar
seems to be the worl< of a Frenchman (2) .

This is a very short compendium of English
g rammar for the use of the Portuguese.
I have not been able to find out who was the
author of these works.
The Grammatica was later on reprinted in
another volume, where the Epitome is substituted

(1) lie even uses several Spanish forms, such as
' ' entonces", "lengoa", "m ism a ''1 etc., side by side with
the corresponding Portuguese words.
(2) There is a Portuguese-French grammar also
largely based on Pereyra's-£11sayo dc1 Arte Grammatical

we may add that, Bento Pereyra having been for a
time director of the Irish Seminary in Lisbon, and
the prefaces at least of both vvorks being cast in
perfectly idiomatic English, we may suspect the
translation to have been made by a former British
p'upil of that Seminary, on his return to England.
The only known copy in our country of the
"Completzt Account'' exists in the Biblioteat of Evora.
-1-. THE FIRST TRANSCRIPTIOKS. Also largely
based upon, although not a literal translation of
Pereyra's A1·s Gmmmaticae, as regards morphology
and syntax, but perhaps original as regards phonology, is the

G1-cmzmatica Lusitmzo-Anglica. London, 1731.
Anonymous. (The designation above given, \\'hich
appears on the title-page, is corrected from p. 1 to
Grammatica Anglo-Lusitanica).
To it is appended
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This hypothesis of its author being a Frenchman seems to receive confirmation from his transcriptions, ·which are numerous in both parts, but
incorrect and incoherent. As a sample we reproduce
a fevv lines of a continuous piece of transcription
he gives in the English-Portuguese part.

or e both for stressed and unstressed Port. e, Engl. au
both for Port. [a] and [-e], etc.. But if we regard the
author right away as a Frenchman ignoring these
distinctions, then he is simply to be placed by the
side of the French-English grammarians and dictionarists, to \Yhom French a= Engl. au, mv and
French e = Engl. e or a.

PORTUGUESE.

ENGLISH.

Tive a honra de suas
de quinze e vinte do mes
passado pello correo, e de
22 ditto pello navio A Capitam j pellas quais recebi
suas ordens de carregar por
seu risco e Conta a bordo
do primeiro born navio, fazendo a viagem para Amburgo 25 caixas de brancos, e 30 rolos de T abaco ...

Teeve au honra de
suaus de kinze a veente do
mes paussaudo pello Corrao,
de 22 ditto pello Nau-veeo
A. · Caupitaung .i pellaus
qu-auis recebee soo·aus or·
dengs do cauregam por
sa-oo risco a Conta au bordo
do prirna-iro bong nauveeo,
fauzendo au veeaugengpaurau Aumboorgo 25 Cauishaus de Aussoocaures
cong 6 Cau-ishaus de braun
cos, a so rolos de Taubauco

As a transcription from the Portuguese, this is
inconsistent enough; vve find, for instance, Engl. a
Portugueza e Franccza> Lis boa, 1705- by one Josue Rousscau, a Frenchman, who also wrote a phantastic History
of Portugal from the creation of the world or thereabouts.
but, from comparison, we conclude that he is not th~
author of this grammar.

5. W .HO W.AS J. CASTRO ?· VIe find Castro
thrice quoted in Professor Jespersen's Moder11
Entrlislz Gmnmzm· C); it \\·ould be of some interest
to know something about him.
The title of his grammar is:G1·ammatica Lttsitano-Autrlica ou Gmmmatica
Porttt!fUe:{a e Jngle:{a, por J. Castro, Mestre e Traductor de ambas as Linguas ("teacher and translator
of both languages"). London, 1751 (2).
As we have seen, this grammar forms one volume
\\ ith a second edition of the English-Portuguese
Grammar of 1731; in place of the Epitome we
have this G1·ammatica Lusitano-Anglica, solely
the work of Castro. The first part is unaltered.
There is another edition of this second part
which has neither the date, nor the place where it
was printed, but only the indication that it was sold
Vol. I, g.o3, II.43· n .62.
"Printed for vV. Meadows, at the Angel in Cornhill;
and E. Comyns at the South-Gate of the Royal-Exchange,
in Cornhill".
(1)

(2)
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by Bertrand, of Lisbon. On the authority of our
bibliographer Innocencio, however, it bears the
stamp of the Lisbon editions of that time. Another
reason to believe that it is so, and at the same time
to conclude that the London edition is the earlier, is
the fact that its many mista]{es in Portuguese, the
spelling, use of capitals, etc., are here corr~cted.
The London edition was printed by workmen who
did not know Portuguese, and very badly revised ;
but if it had been made from an accurately printed
Portuguese edition, it would have been itself much
more correct. The Lisbon edition, on its side, has
some alterations due to the reviser's ignorance of
the subject: for example, finding that, out of four
different pronunciations given for English o, tvvo
are said to be "li!{e the Portuguese a", the latter
of these two is simply eliminated.
The date of this Lisbon edition must have been
1759. Innocencio, speaking of a 1777 reprint of this
same edition, says that "according to some notes
that had been shown him " (Bertrand the bookseller's
apparently), an edition had been made in 1759.
This date perfectly agrees with the hypothe~is
of this being a reproduction of the London 17:) 1
Grammar.
Now who was J. Castro? Bertrand's edition
develops "J. Castro" into "Jacob de Castro ", and,
possibly only on this ground, has it been generally
held that this grammar is the work of Jacob de
Castro Sarmento ( 1692-1762), our g reat physician,

AND THE HISTORY Of ENGLISH SOUNDS
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a Portuguese Jew who in 1720, from fear of the
Inquisition, went into voluntary exile in England,
three years after taldng his medical degree at
Coi'mbra. In England he spent his whole life and
worked with some of the most notable scientists
of the time, as Hans Sloane, Stephen Gray, Bevan,
Thomas Short, the celebrated anatomist James
Douglas (1), etc. He soon became a member of the
Royal College of Physicians ( 1725) and 0f the Royal
Society of London (1730), and wrote several medical treatises in Portuguese.
His memory has no need of this small additional
stone to increase its glory : but, of course, it ·would
render references to the work more valuable were
it proved that it was indeed his. But I have reasons
for believing that it is not. These are:1st. All the London editions up to 1811 bear
the name of J. Castro: the Lisbon editions, made
upon that of London of 1751, have Jacob de Castro;
but the initial alteration must have been the result of
guesswork. Now Jacob de Castro's medical wo rks bear
his surname Sarmento, and his professional titles.
2nd. All Sarmento's acknowledged works, although printed in London, are accurately printed, and
their Portuguese is very correct: this is not the
case with the Grammar in question.
(I) Maximiano de Lemos, jacob de Castro Sarmeuto,
Cf. also the Dictionary of National Biography and The
Jewish Encyclopedia, s. v ..
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3rd. The London edition of 1751 prints for the
first time- as it does not figure in the 1731 volume,
- the following curious "Advertisement '';''The author of this Grammar, who has lately
publish'd a treatise, intitled, A P1·esent for .J'OWlf?
gentlemen on entring the comptin{f-house, teaches,
either at his House at Houndsditch, between the
Sun and the Crown, near Bishops{fate, or abroad,
young Gentlemen, Ladies, etc., Writing, Arithmetick
and the true Italian Method of Book-keeping, in a
short Time (without the common Detail of Rules,
and impertinent or rather unnecessary Questions)
by a successful and approved Method of Instruction
in a Merchant-like Manner."
But we owe to the kindness of our friend Mr. William Bentley, who made the respective research for us
in the British Museum Library, a new document
from which the notion that J. Castro, the author of
the Gmmmatica Lusitauo-Anf5lica of 1751, was by
calling, besides a teacher of languages, an accountant, and therefore not Jacob de Castro Sarmento,
receives further confirmation.
The proof lies in the title-page of another book
of his, which we had seen mentioned in Allibone's
C1·itical Dictionm·y oj Englislz Lite1·attwe, only
attributing to him a different prenomen. We reproduce
it almost in full:
"The .o/ler·chant's Assistant mzd Cle1·k' s Instmctot·, etc., by J. Castro, Writing Master and
Accountant; Also Teacher of the true Italian Method

of Book Keeping.- NB. He likewise fairly states
and faithfully settles all Sorts of Accounts, of which
kind soever, with Expedition.- London. Printed for
the a~thor and sold by B. Milles, in Houndsditch
near Bishopsgate, etc., 1742."
It is quite impossible that this should apply to
Jacob de Castro Sarmento- a learned man and a
physician of note, as we have said. As to the biography of our J. Castro- probably also a Jewwe have so far learnt nothing. But this, of course,
does not destroy the value of his transcriptions,
although it may somewhat lessen their authority.
6. A JUDICIOUS CRITIC. The next grammar to
be met with is : -

Grammatica ingle{a ordenada em po1·tuf5Ue:{, etc.,
por Carlos da Silva Teles de Menezes. Lisboa, 1762.
Although the author of this grammar tells the
reader that he composed it "on finding himself possessed of a sufficient lmo"vledge of that language"
the truth is that we have here only very poor work,
widely and incorrectly based on French models.
Far more valuable is its criticism published in the
Oporto review

Ga:{eta Lite1·m·ia (March, 1762),
and due to the pen of its sole editor, Francisco Bernardo de Lima.
Lima, as he himself tells us and we might infer
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from the English names which figure in the list of
subscribers to his Ga:{eta, lived in close touch with
the British colony, already numerous in Oporto,
and had given special care, he asserts, to learning
at first hand the correct sounds of the languages he
knew : "the only possible way in w hich to learn the
true pronunciation is through the practice of hearing the most polished Englishmen.''
But we give the translation of the principal passages in his article, as respects phonetics :
"The letters, and syllables, have sometimes so
different a sound from the one they have in Portug uese,
that it is impossible to make it known in w riting;
the author therefore uses the sound that is somew hat similar to ours, but he forgets to tell us that
this substitution is imperfect, and that we can onlv
learn the true pronunciation by the habit of hearing
the most polished Englishmen."
". . . our first rule in learning the languages we
!mow to-day, was to try and acquire as good a
pronunciation as a Portuguese may attain to, and
only after this seek the true meaning of the
\vords . .. "
"The author knows that there are in English
letters and syllables for which there is no corresponding sound in Portuguese, and so it would seem
proper to make this preliminary remark ... ''
"Under the letter a the author [Menezes J
says that table, mi?·acle, cable, etc., are pronounced teble, mh·ecle ; but a little attention causes

·I
I
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us to perceive the sound of tebel, mi?·ekel, kebel, so
that we may say that, w hen le follows a consonant,
especially at the end of ·words, the general rule is
to pronounce el, with silent e; we do not find this
remark, even under the letter l . .. "
" It would not be improper to say in this place
that the letter a, when followed by ll, must be
pronounced as German a, the sound between a
and o in opening the mouth, which we do not
possess in Portuguese. • . The same applies to the
diphthong au, or an• . .• "
"Under the letter i it is said that this vowel
before a consonant and final e is pronounced as
:zi; but it is certain that by pronouncing ai with
close a, and very rapidly, we get the true English
sound." (1).
"When it sounds like e, as in gi1'!, it is imposs ible to indicate its true sound in w riting."

(I) Cp. Rippman, The Sounds of Spoken English,
4o.ror: foreigners may dwell "much longer on the first
clement" (of the diphthong [ai]), and make it "more
open".
Port. f AJ, the first element of the Port. diphtong ai,
s in pai, is intermediate between the French a in piite, and that in pattc_- while Port La], the first element of au'
as in pme, is similar to the French a in pate, slightly more
rounded (Gon<;alves Vianna, P01·tugais, p. I I ff.. Cp. also
Daniel ]ones, E11glish Phollelics, § ~o8.
As to the ai of cnsaiar [is-ei 'Al], it is obviously out of
question here.
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"The author, in speaking of the letter o, says
that, placed in the middle of monosyllables ending
in a consonant, it sounds like a. If would be advisable
to say that we have no sound equivalent to the
abovesaid o; because, for instance, the o in God is
not pronounced by opening the mouth so much as
the Portuguese do for their a; and we feel sure
that if a Portuguese utters in conversation any
of these words, isolatedly, God, 1·od, clock, pronouncing them Gad, rad, clack, no Englishman
will understand him .. . "
" The letter u, before a final consonant, or
before those consonants which make a syllable
with this letter, has some resemblance to the Portuguese o; it is pn:mounced, however, with the
mouth slightly open, so that there is no Portuguese
word with an o of the same sound."
"It is to be observed that the English, generally
speaking, do not open their mouth so much as
the Portuguese or the French when pronouncing
the vowels, except for German a; but even in this
case it seems to our ear that the sound is formed
within the mouth, as in the combinations all, and au
or aw."
When dealing, at some length, with the pronunciation of Engl. tlz, Lima gives his sole transcriptions: wlzethe1· [ulzedm-], father [jddar], the second
being repeated a little below: ". . . when English
words end in e1·, they have not an open e, as ·when
the Portuguese utter the word mul!zer, but rather a

sound somewhat similar to short or close a, as in
the syllable m·, when we say mm·que1; so that when
the English pronounce jatlze1·, we seem to hear
jddm·, the mouth closing a little for the second a."
These reflections, although lacking precision, show
that Lima was a keen observer, quite aware of the
peculiarities of English pronunciation. Syllabic l,
the "clear" quality of the first element in [ai], the
pronunciation of gid (1) , the unrounded representatives of M. E. short o and short u (2), the value of
Engl. a in jatlze1· (3), Port. intervocalic d as comparable with Engl. [o] (4 ), all are more or less clearly
hinted at. He is also the first among us to direct
attention to a more correct valuation of the digraphs
au and mv, as well as of the a in all, etc ..
In the next grammar we have to deal with:-
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Nova granmurtica da lingua ingle1a, por Agostinho Neri da Silva ("). Lisboa, 1779.,
notwithstanding it closely follows, in the matter of
"orthography", Miege's Grammaire Angloise-FranfOise, a certain progress is observed in the analysis
(l) Jespersen, Mod. Eng. Gra111., I, 12.63.
(2) \Vyld, op. cit., pp. 232·4 and 240·2.
(3) Cp. our special note on the a in past, car, etc.,

below.
(~) G. Vianna, op. cit., §§ 41 and 56.
(5) About Neri's life uot much is known. He was for
a time employed in our Foreign Otlice, then became
consul of Portugal in Denmark.

12
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and notation of some English sounds. Thus Engl.
short o is rendered by Port. o in such transcriptions as
ox [oqse], cojjee [coffi], dropped jdmpt], and others;
the new long o is frankly admitted as the value
of a in all, bald, talk, altar, etc., and its open
quality (" o agudo ") recognized in the ou of ought,
nought, brought, etc.; finally the transcriptions
globe [glottbe], mode [moude], boat [boute], bmac!z
[b1·ouclze], and similar ones-i. e., those respecting
the sound evolved from M. E. slacl{ long oclearly point to our close [o], or even to [ou), if
Neri had our northern pronunciation (1). And the
same "long ou '' is attributed in one of his rules to
the Engl. ow of blow, grow, know, etc.
This change in notation also comprehends the diphthong oi, said to be pronounced «as in Portuguese».
Single transcription: employment [imployment] .

7. THE QUESTION OF THE EVOLUTIONAL
STAGE OF i\I. E. ai, ei, IN THE XVIII CENTURY.
Professor Jespersen-Mod. Engl. Gmm., I, 11,43quotes many transcriptions from Castro's grammar in
support of his idea that the levelled M. E. ai, ei were
never monophthongized. Dr. Zachrisson thinks that
much is to be said in favour of this theory ( 2);
(1) Cf. Leite de Vasconcellos, Esquissc d'une dialectologie portugaise, pp. ro6-8.
(2) Pronunciation of English Vowels, I400·I700 (Go·
teborg, 19i3), p. 196.
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but Professor Wyld, in his Mod. Col. Engl., pp. 24 7-9,
argues that this cannot have been the case, among
other reasons because there existed from the fifteenth
to the seventeenth centuries inclusive a pronunciation [ei] for M.E. long i.
Will it not be possible to get from the other
Portuguese-English grammarians of the time some
contribution to this problem?
Menezes' grammar of 1762 is of no help, but in
Neri 1779 we find something that seems worth
noticing. Here, however, the position is quite the
reverse from that in Castro 1751 : while in that
grammar the diphthongic pronunciation only comes
out from transcriptions, and never from the rules,
Neri has no transcriptions concerning this point, but
in his rules he expressly assigns the value of Port. ez
to , the digraphs ay, ei and ey, and the value of
Port. e to the ai of jai1·, despai1·, lzai1·, dai1-ythat is, as shown by the examples, before 1·, just
as in Castro.
J\Teri's positive assertion that "ei is pronounced
by the English just as in Portuguese" seems at
first somewhat weal\ened by the fact that he may be
only translating from his French model: "ei se prononce en Anglois comme en Franc;:ois " ; but be is
not copying Miege in the case of the digraphs
ay, ey, to which the French grammarian gives
either ai or "e masculin" as the equivalents, and
so it seems after all that Castro's transcriptions
receive confirmation from his rules.
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In the rema1rung works of the kind up to 1828
we find the sounds derived from M. E. ai, ei and lVI. E.
long a always rendered by e. All these grammars,
however, are, for various reasons, of little avail
for our object. Antonio Vieyra Transtagano-a noted
philologist, who was King's professor of Spanish
and Italian at the College of Dublin, left a Latin
work on the Arabic and Persian languages and is
the author of a well-known bilinguous dictionary
English-Portuguese and Port.-English- has also a
Ne1v Portuguese Gmmmm· (1 768), but, living in
Ireland, his pronunciation of English must, at least,
be suspected. Andre Jacob, said to be an Englishman who came to serve in our navy, only follo,,·s
Sheridan in his Gnmzatica P01·tugue!ia e Ingle{a
(1793). And similar reasons, besides their lateness,
impair the J'1estre Jngler, ou G1·ammatica Po?·tugue;a e Ingle:{a, by J. P. da 5ilva e Mello (1813),
and the other Mest1·e Jngle:{, ou .Nova Gmmmatic<'l
da Liugua Jugle'{a, by F. de Paula Jaku, of 1814 (1).
Meanwhile all subsequent editions of Castro's
and Neri's grammars keep an unaltered position
regarding this question. Only in the former's revised
edition of 1828-if not also in an earlier one, of
1818, which we have not seen, both bearing the
name of H. J. da Costa (Hipolito Jose da Costa)

as the author - we have for the first time in a
Portuguese-English grammar Engl. "long" a rendered by Port. ei in all transcriptions.
The first to say expressly that Engl. "long"
a is pronounced like Port. ci is D. Jose de Urcullu,
a Spanish exile who published a Gmmmatic,1
ingle;a pam uso dos po1·tugue;es, Lisboa, 1830 (1).

(1) Only the dates of the first editions are given;
Vieyra's is very scarce: there exists a copy in the
British Museum Library.

8. A COl\TINUOUS TRA:\SCRIPTIO~ FROi.\1 CASTHO'S GRA?IDIAR A~ALYSED. Following the example set him by the unknown author of the English(1) There are also Portuguese versions of the FrenchEnglish grammar of Siret (r8r3), "·hich we ha Ye not seen,
and of the English grammar of Murray (r82o), where we
found nothing of interest. Speaking of Siret we may be
allo\ved to mention an apparently rare "revised and corrected" edition of his l.'tcme11s de la Langue Anglaisc
(London, r8oo)- "Printed for R. Philips, N.o 71, S. Paul's
Church-yard, Et se trouve a Bordeaux, chez Pierre
Beaume, Imp.r-Lib.", rue de l'Egalitc, n.o 32"- which is
not quoted by Theo Spira in his Englislze Lautentwickltmg 11ach franzosischen Grammaliker-Zcugnissen. The
name of the reviser is not given, but we find in it, fo r
the first time, a Notice sur la vie et les ouvrages de
P. L. Siret (t 1797), most probably the same that appears
in Siret-Poppleton r8rs.
This Siret r8oo is quite independent as regards phonology from Siret-Parquet 1796, and some of its trans·
criptions - as nation [ntii-cllienne], station [sttii-chienne]might be thought to point to a diphthong; but in some
other words transcribed he also renders Engl. "long" a
by ai or by c.
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Portuguese grammar to which he furnished the
Portuguese-English counterpart, Castro also transcribes a complete business letter by means of Portuguese sounds. As the best way of passing under
a brief review his phonological system, ,,-e are
going to analyse this transcription; in such a continuous piece as this we may hope that Castro was
trusting more to his ear than in his rules and examples, where he is inconsistent enough, particularly
as regards the use of marked and unmarked Portuguese vowels; it would, besides, prove of a special
interest if it turned out that he made a distinction
between stressed and unstressed syllables and \YOrds.
First of all we reproduce his letter and the respective _ transcription, as they read in the 1751
edition:

ll\GLEZ

0 MESMO INGLEZ POR
ESTYLO PORTUGUEZ

Since mine of the 16th
instant I have yours of the
14th ditto, and refer myself
to what I have already written in answer to your said
Letter. This serves at present to desire you to furnish
and pay to Mr. j. M. to
the Value of two hundred
Pounds, at one or more
Times, according as he shall

Sense main av thi 16
instant Ai ev iuars av thi
I 4 ditto, end rifar maiself tu
uat Ai ev alrcdy ritin in
ensar tu it1ar seid Letar.
This sarvcs et present tu
dizair iu tu farnix end pey
tu Mistar j. M. tu thi Yelhu
av tu handad Paunds, et
uan ar mor Taims, eccardiug es hi xal dizaiar it fram
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desire it from you, taking his
Bill or Bills of Exchange for
what you shall so furnish
him with, and put it to my
Account, and this my Letter
of Credit shall be your suf·
ficient vVarrant for so doing.
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ill, teking his Bill ar Bills a v
Exchcnge far uat iu xal
so farnix him uith end pat
it to mai Eccaunt, end this
mai L etar av Credit xal be
iuar safiixient Uarant far so
duiog.

How are we to interpret the above transcription ?
Our problem is twofold. Which were in every
case the Portuguese sounds that Castro recurred
to for his comparisons? And, once this determined,
as far as possible, what inferences are we to draw
as to the peculiarities of 18th century English pronunciation?
In answer to the first question, and to enable
foreign readers readily to seize Castro's meaning,
we are going to "translate" his transcription into
the notation of the International Phonetic Association, as adapted to our language by Gonc;:alves
\'ianna in his Po1·tugais (1 ), but necessarily simplified from want of special type for some of the
more minute peculiarities.
This is not always an easy task. In his phonology Castro scarcely gives any directions as to the
manner of production of every English sound; he
almost confines himself to equalize Portuguese
letter-values to English letter-values, his system
(1) In the Skizzen Lebcndcr Spraclzm, edited by
Professor vV. ViCtor.
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being identical to that of the French-English grammarians of the time, whom he possibly took as
models. On the other hand in his transcriptions,
where he is sometimes independent from them, he
often interchanges two or more signs in the notation of the same sound. Lastly we must take into
account the several values a Portuguese letter may
have, some possible dialectal differences in pronunciation and also the evolutional changes registered
in spoken Portuguese.
To begin with, we must make the follo,dng
allowances:
1. Castro cannot have endowed English with
nasal vowels, and so his m and u at the end of a
syllable must be pronounced as in English, while
in Portuguese they nasalize the preceding vowel,
and may in some cases be unvoiced, or even
silent C). As to the ug of the ending -ing (2 ), we
must suppose that he meant [g), as he does not
drop the g, although he may be only following the
spelling. In his phonology he has no rule about
this point.
2. For h and th he must have meant their
Engl. values; but as in his brief rule respecting the
digraph tlz he does not distinguish between its
breathed and voiced values, we have assumed every-

where [a], as required by the \Vords transcribed.
We also possess a variety of [o], but only as the
value of d in certain positions, a fact of which almost
certainly he vvas not conscious (1 ).
3. He must have also meant Engl. [j] and [\Y]
initially, sounds which do not exactly occur in
Portuguese (2).
4. For Port. lh = [.-\] he evidently means in
Engl. [lj].
As regards the remammg consonants not much
has to be said. The distinction made by Castro in his
rules between Port. eh and x is \\'Orth noting. This
distinction, which subsists in our northern provinces,
was formerly extensive to the whole country, that
digraph having almost the same affricative pronuntiation as in English, and x being uttered as a
" hushing" dental fricative (3). But he seems to
have no notion of the voiced affricate [dj], as he
says that the d in badge, lzedge, etc. "is not pronounced" and "only serves to lay stress (?) upon
the syllable".
Particularly uncertain is the case of s, owing to
the varieties of pronunciation registered in both

(1) Cp. Daniel ]ones, English Phonetics, § sro.
(2) \Vyld, op. cit., pp. 2B9-290. Jespersen, op. cit.,

§ 13.II ; etc.

"'*

Gon<;alves Viana, op. cit,, §§ 41 and 56.
(2) The Portuguese semi-vowels are only formed with
a slight friction when 'intervocalic. Cf. Gonc;alves Vianna,
op. cit. §§ 25 and 27.
(3) Cf. Leite de Vasconcellos, op. cit., pp. II6-7, and
Gon<;alves Vianna, Prommcia Non11al Portuguesa, p. 92.
(1)
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countries and to the possible changes since Castro's
time (!). According to his rules, English s is pronounced, when final, "just like in Portuguese";
nevertheless we cannot assume that for medial and
final s he may ever have intended its Port. occasional values of [/] and [3], among other reasons
because when he really means [f] he expressly
transcribes x, even against the spelling, as in sugm·
[xuga1'], assure [exuar], nation [nexian], etc.. .
Most probably he did not pay attention to the
influence of neighbouring sounds on the pronunciation of the letter s, either in Portuguese or in
English; but, as the nearest approach, we interpret
his s, when final and followed by a word beginning
with a consonant, as [z] -as it is the rule in our
tongue- and in every other position as [s].
But our chief trouble lies with his vowels. In his
phonological chapters Castro never goes so far as to
tell us whether a vowel is open or close. It is true
that he makes use of marked and unmarked letters,
but he currently interchanges them in the notation
of the same sound, to the extent of giving both,
side by side, in the transcriptions of examples to
the same rule. On the other hand our Portuguese
vowels may have several stressed and reduced
values. All this renders his phonology of the vowels
rather dift1cult to interpret.
(I) Wyld, op. cit., pp. 291-2; G. Vianna, P. N. P.,
pp. 91·2; L. de Vasconcelos, op. cit., pp. rr4·6.
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The case is somewhat easier with the letters

i, u and o. As respects the first two, their more
common unstressed values in our tongue are not
very dissimilar from their values in stressed syllables, [i] and [u]. And as to his transcriptions of
mo1·e by [m eh·] and so by [so], we also think that
he means Port. close [o] in both cases, as he almost
never marks ·this letter with the acute accent in the
few transcriptions of his phonology \-vl1ere he uses
it: note [not], kno1v [no], coat [cot], cloczk [clok],
coast [costJ, etc., while ghost he renders once by
[gost] and once by [g6st] : there remains only as
exceptional the transcription comb [c61n], vvhich is
not particularly significant. On the other hand it
seems to us that only in ditto [ditto] is it possible
to assume for o its Port. reduced value of a very
short, occasionally whispered [u] (1 ) • .
But what about his use of a and d, e and
the two signs in each pair being currently interchanged for the same sound in the transcriptions
scattered through his phonology? In this continuous
piece he, in fact, uses his marks more consistently:
while nearly always putting an acute accent over
the a or the e in stressed syllables, he hardly ever
employs it in unstressed syllables and weak words.
Therefore, respecting the first pair, the two Portuguese sounds he recurs to in this transcription may

e,

(1)

Gon<;alves Viauna, Port11gais, § 25.
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only have been [A] for d and [-e] for a. There
remains a ditncult point: our vowels, and more
particularly a and i, are modified, in stressed syllables, before l and u, and generally not reduced, in
unstressed ones, before l (1 ); he most probably did
neither mean, nor even notice, such distinctions,
but he could not but have made them in reading,
and so we are obliged to keep them, at least
as regards a. And as to e and e- although
he does not mark [teking] and [credit] -if he really
intended a different Portuguese sound in stressed
and unstressed syllables, the only hypothesis we
think practically possible is that he meant respectively [s) and (e) (2), this last sound being also
preferred before m and n, instead of the close nasal we
would then use. Port. la] - vvhich is different from
Engl. [a] -does not occur initially, not even in our
dialects (3 ), and we thinl< that Castro never intended
for e its reduced values aldn to [i], for he expressly
used this letter when he heard it so, as in
[njdr], [di;dim·], [dispaz;], [1'icit], etc .. Only the
last e of [exchenge] we feel obliged to re-transcribe
by its Port. reduced value of [!] -which ,,·ould

Ibid., §§ 26 and 73·
Both varieties of Portuguese e, however, must
formerly have been closer than nowadays (Cf. Gonc;alvez
Guimaraes, in the xst AppendLx to his edition of the
. "Luziadas", pp. zo-r).
(3) Leite de Vasconcelos, op. cit., pp. 99-roo.
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even be unvoiced on account of the voiceless consonant that begins the following word (1).
Finally as regards his notations ei, ei and
ey, their meaning is also dubious. Our diphthong
[si) only occurs in a small number of cases;
nevertheless, seeing that he almost always puts the
acute mark over the e, our only choice is to suppose [si).
\Ve must add that we corrected the obvious
misprints sd1·ves for sdrvs (2)- cp., in the same
transcription, times [tdims] -and be for bi, as given
in one of his E rules, and that we also equalled
the two different transcriptions of desi1·e, in accordance with his interesting rule: "E does not sound
at the end of words after r, but is converted into
Portuguese a. Ex. : .fb·e, desi1·e, ac1·e, meagre, to
be read .fdim·, di;dim·, ecm·, mzgm·, etc." The X
of [exclzenge] is also perplexing: does he mean a
5
sound agreeing with the old spelling esclzange ( ),
or is it merely a slip? We chose the last alternative,
and accordingly corrected to [1\:s], just as it stands
in his other transcriptions six [siks], example
[eksempi~, exp1·ess [eksp1·ess], etc ..
Our rendering of Castro's transcription- a necessarily hybrid piece where the corrections resulting

(1)

(2)

G. Vianna, Por!tegais, § 69; P. N. P., P· 73·
In the 1770 ed., "revised and corrected" (rather
badly) by a certain A. da Paz, we find, in fact, sdrvs .
(3) Jespersen, op. cit., 1, 14·32.
(1)
(2)
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from n. 1-4, above, are given \vithin parenthesesreads therefore as follo·w s:

sens mAin -ev (o)i 16 insttmt Ai ev (j)u-e.Iz -ev
(o)i 14 ditu, end rrifA.I mAisdf tu (w)At Ai ev
alrn:di rritin in ens-e.I tu (j)uE.I S€id l€tt?.I. (o)is
SA.IVZ et p.I€zent tu dizAi.I ju tu fAm~f end pEi tu
mist-e.t J. M. tu (o)i vE(Ij)u uv tu (h)AndEd pAundz
et (w)An ll.I mo.I tAimz ekA.Idi(9) ez (h)i fal dizAi.I
it f.t-em (j)u tEki(l;)) (h )is bil ll.I bilz -ev ekstjen 0!
f-e.I (w)11t (j)u ./al so fA.mi/ (h)im (w)i(o) end pAt
it tu rnAi ekaunt end (O)is mAi lEhu av k.IEdit .fal
bi (j)u-e.I SA~/ient (w)A.I'ent f-e.I so dui(!;)).
We are now in a position to approach our
second question: what hints can be derived from
Castro as to the English pronunciation he heard
and taught. For this purpose vve will consider not
only this continuous transcription but also the rules,
examples and transcriptions given in his phonology.
Regarding the English consonants we may say
that nothing is to be concluded that is really significant. He bears testimony to several isolative and
combinative changes and cases of loss, but for all
of them there are earlier instances (1). His noticing
of the murmur VO\Yel developed before 1·, as in
yow· [ium·], desh·e [di-1dicw], ptwe [pium·), etc., is
(L)

Wyld, op. cit. p. 287 fl.
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perhaps the only point of some interest (1). As respects the vowels, the inferences we thin!{ allowable
are the following:
a) In rendering Engl. short o, as well as the
vowel in all, bald, saJV, etc., by Port. a or d,
although he possibly took the French-English grammarians as models, he may really mean more or
less unrounded sounds e). The same remarks more
assuredly apply to unrounded short u- one of the
cases dealt with by Professor Jespersen (3 ); but
taking together all his transcriptions concerning this
point in the London 1751 edition, some of which
are omitted in the Lisbon edition that Jespersen
followed, we see that the balance stands even
between his use of the marked and the unmarked
letter- ntb ft'db], gun [gdn], 1'1t1Z [1·dn], custom

[cdstom], judge [jdge], clutte1· [cldtm·], nmtte1·
[mdtar], vulgm· [vdljjm·], hzmJ5e1· [hdnjjm·, knuckle
[ndkil], loved [ldved], some [sdmj, monk [mdnk]
against lzug [hag], Jjltm [gam], such [saclze], dumb
[dam], just [jast], flux [fldcs], love [lav], blood
[blad], flood [.jlad], soot [sat], younf? [iang], 1·ough
[mf], enough [enaj]. In this way Jespersen's conclusion that he precisely means the Port. a in
amamos seems to us somewhat weakened.
(1) The ending -le he also consistently transcribes by
-il, as in chronicle [craniquil], battle (betil], people [pipit], etc..
Cf. 'Wild, ibid., pp. 262 and 272.
(2) Ibid., p. 240 ff. and 204-5.
(3) Op. cit., I, I 1.62.
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In his examples to the respective rule Castro
al\Yays uses the marked letter, and we think that
indeed our [A] corresponds better, at least in acoustic
effect, to Engl. unrounded short u. But, all things
considered, the precise quality of the sound represented by Castro cannot be inferred from his inconsistent transcriptions.
b) For the reason above given, we more easily
agree with Professor Jespersen when he admits (1)
that by unmarked a Castro denotes, in unstressed
syllables, the Engl. reduced neutral. This vie\\'
receives confirmation from many transcriptions given
in his phonological chapters, although Engl. o and
u are also very often rendered by unaccented Port. a
in stressed syllables as well; it is only the clear
predominance of the unmarked letter in unstressed
syllables that renders these transcriptions, on the
whole, probative. He uses it mostly for the vovvels
7', while some other cases are particularly significant, such as Isaac [di.rac], Canaan [kenau],
phthisical [thzsical], etc.. At the same time w e also
find other notations for unstressed vowels, as in

of his phonology, and thus all the more supporting
one another, furnish rather curious instances of a
reduction to li) (1) .
c) For the sound evolved from M. E. slacl{ long
o, and from the M. E. diphthong in kn01ven, etc.,
the only inference to be derived from Castro is a
close monophthongic pronunciation.
d) his use of d in the diphthongs of which
such a sound forms the first element, cannot be
taken as a sure sign of their so-called "dark" pronunciation, while the preference of a to 0 in such
transcriptions as void [vaid], toil [tdil], etc., also
excludes the pronunciation [oi] (2 ) .
e) In marked advance over the French-English
grammarians, and even over the English orthoepists,
of his time (8), Castro bears testimony to the change
[ju]
[u] after certain consonants, as well as to the
concomitant changes of some of these: su{?'ar
[xugm'], asszwe [exuar], insure [iTIXItm·], acc1·ue

+

catalogue [keteldg] pe1·ceive [pd1·siv], altogether
[dlto{?'ztetha1'], machine [mexin], jo1·give [.fd7',$tive],
Guildford [guildjo1·d], economy [ecanimi], philosophe?· [ flla;ijar·], Penelope [penellpi]. These last
three transcriptions, taken from different paragraphs

(1) Op. cit., I, 9.03, 9·333·

>

[ecm], sue [su], avenue [evinul, pw·sue [pa1·su],
1·esidue [1·esidu], brztise [b1'LisJ, ,·ec?·uit [1'lcmt] ,
fmit [jmt], pleurisy [plltrisi], shoe [su] , by
(I) Professor Wyld gives but a few spellings showing
a reduction of o to i in unstressed medial syllables: op. cit.,
p. 264 and 276.
(2) Wyld, op. cit., p. 249 ft.
(3) Spira, Englischc Lautentwicklzmg naclz franziisischm Grammatiker-Zeugnissen, p. 251; Jespersen, op. cit.,
I, § I3·7 ff.
13

194

PORTUGUESE-ENGLISH GRAMMARIANS

the side of confute [c01ij'iut], de1v [diu], pe1v
[ pttt], etc ..
}J As regards the different values of the English
a and e which he renders by Port. e and e, it is
impossible to say whether or when he means an
open or a close sound, but in weak syllables and
words he must also have employed unmarked e
for Engl. [<~]. At the same time a reduction of e to
i is often given, as we have said.
Castro's contributions to the problems of the
18th c. representatives of M. E. long a and of the
levelled lvl. E. diphthongs ai, ei, as well as to that
of the vowel in past, car, etc., are dealt with separately.
Some particular points worth noticing in his
continuous transcription are his rendering of sitzce
by lsence], as it was then still often heard (1), that
of se1-ves by [sd1·vs] (2) and his [handad] for lumd1·ed, which reminds us of Cooper's '' facilitatis
causa dicitur hundurd" (3 ). And from his phonological chapters we also extract, as representing some
well-known peculiarities of pronunciation, Rome
[rum], {{Old lguld], {(id [f51tel], yet [iit], get [f51lit],
be{{et [biguit], jo1'{{et [fd1·guit]. All of them bear
testimony to his general accuracy.

Wyld, op. cit., pp. 18o and 226.
Ibid., pp. 214 and 219.
(3) Jespersen, op. cit., I, 9.III.

(I)

(2)
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(1)

9. CASTRO'S AND NERI'S POSITION AS REGARDS TilE EVOLUTION OF M. E. LONG a. We
have seen that Castro and Neri attribute a diphthongic pronunciation to the sound derived from M. E.
ai, ei; there remains for us to examine their position as to the evolution of M. E. long a.
For the partisans of the theory that M. E, ai, ei
became for a long period a monophthong, its coalescence with M. E. long a took place very early,
the levelled sound passing through various stages,
until it was diphthongized either in the 17th (2) or
in the 19th century (3 ).
For those who defend the opposite view, their
convergence occurred in the I 7th century (~) .
It seems therefore that, in either case, Castro

(1) Having sent our article, as published in the R. F .
L. U. P., to Professor Zachrisson, he was so kind as to call
our attention to certain special points, that might be made
clear from the Portuguese side. In view of the present
re-edition of the same, we examined them anew, and are
giving here the final results we were able to attain.
(2) Cf. Wright, Elementary N~r& E11glish Grammar,
§ 82, where this v iew is registered, although he is a partisan of the second theory.
(3) Wyld, A Short History of E11glish, § 225.
(4) Jespersen, op. cit., I, 11.41; Wright, op. cit., § 82.
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and Neri must have also pronounced the a in name,
game, etc., as a diphthong, only for orthographical
reasons assigning to it the value of Port. e or e. And
Castro, as Professor Jesperson also points out, even
transcribes it by ei in a single case: nature [neitar].
It is our special object to examine their grammars in themselves in reference to this question.
For this purpose we are going first of all to reproduce all of Castro's and Neri's rules, examples and
transcriptions concerning either case.

"The diphthong ai is Port. e . Ex.: fait·,
pai1·, pain, stain, etc., to be read fer·, per·, pein,
estein, etc.".
"Ei has two sounds, Ist.: as Port. e . Ex.: feign,
1·eign, to be read jein, 1·ein ''.

- ------

CASTRO 1751

In the English alphabet he assigns the name of
[eiche] to the letter h, by the side of [e,je, ke] given
to a, j, k. On the pronunciation of Engl. long a
he says:
"A is Portuguese e in all names of one syllable
ending by a consonant. Ex. : bat, can, jar, mad, etc.,
to be read bet, quen, fer, med, etc.".
"Silent e serves to render long the preceding
vowel. . • Ex. : mad, made. . • to be read med,

mede .•. "
In his chapter on «Prosody., he repeats this
statement, giving two parallel series of examples of
short and long monosyllables, among which ba1·
[ber], car [quer], hat [het] and mad [med] in the
first, and bar·e [ber], car·e [qub·], hate [et], made
[me de] - surely a misprint - in the second.

Transcriptions (scattered throughout his phonological chapters, those given above being here
repeated for comparison):
made[mede, medc?]
game [guem)
taking [teki11g]
determination [ditcrminexian
hate [et]
acre [ecar ]
crazy [cresiJ
p!ac'd [p!escd]
sav'd [seved]
cage [qu~je]
11ation [ntixianJ
patience [pexiencc]
vexation rvckse·
xian]
exchange [cxchtingc]
danger [denjarJ
Cmtaan [Mnan] (1)

11ature [1zeitar J

chaise [xesJ

aclze ? aitch? [ciche]

tlzey (tlze]

rai11 [rein]
said (seta]
pain [pein]
vai11 [vein]
praise [pniiz]
dispraise [dispreiz]
champailz [xempei11]
quail [qutiil]
stain [esttiin]
pay [pey]
feign [ftiin]

fair [fer]
pair [per]
care [quer]
fare [ber]
bare (fer]
bear [ber]
tear [ter]
wear [tier]
swear [suer]

reign [rei1z]
great [gret]

(!) As Professor Jespersen (op. cit., 11.43) has all Castro's transcriptions but three, and these of no special significance, lherc would really be no need of repeatiu<>" them
here, if not for completeness' sake. But we took the.,oppor-
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In the English alphabet he has [.~ei, queiJ as the
names of g, k, against [e, etch] given to a, lz. In his
rules we read :
"A has the value of e in monosyllables ending
by silent e, such as: fate, cm·e, fable, grace,
which are to be pronounced jet, qztet·, etc.".
Ai has the value of e as in fait·, despah·, hail·,
dait·y ".
"Ay has the value of ei, as in jt·ay, prar, to
dismay, to defrar, Monday, to stay, Sunday, etc.".
" The English pronounce ei like the Portuguese,
v. g., vei11e, weight".
"Ey is pronounced in three ways ••• secondly,
as ei, in these words: they, to co11vey, to obey, to
szwvey, and others ... "
No transcriptions are given of the digraphs,
but we find Engl. long a also denoted by Port. c
in quake [que que], and four times rendered apparently by Port. a- act·e [acet·, aquet'] , natzwe [natet·],
lac'd [la~ed], occasion [occason]. In this second group,
however, he is not exactly transcribing, but solely
calling attention to the pronunciation of a certain
letter or letter-group, which is never a.

At the same time we find in Neri a " Catalogue of words that are alike, and similar, in pronunciation, and different in spelling and meaning" taken we do not know wherefrom, but in Enticks'
New Spelling Dictionm·y there is just such a
"catalogue'', and presented almost under the same
title. Neri, in his Preface, enhancing the importance
of his list, even ·omits the case of simple similarity,
calling it but "a collection of words of the same
pronunciation ". And among his homonyms we find
such pairs as ail-ale, bail-bale, bass-base, Dane
- deign, etc..
Vve thus see that, although Neri and Castrosave in the latter's transcription natzwe [tu~itm·]
agree in distinguishing between the digraphs ai,
ei, etc., and "long a" (except before t1, their
position is not quite the same.
Neri's distinction only comes out from his rules,
while his list, abstracting from the ambiguity of its
title, would prove against it. In this way his position seems at first quite similar to that of some
English grammarians and orthoepists, as Cooper
1685 ('), Greenwood 1729 (2) , and Walker 1775 (5);
but when we remember how closely he follows
Miege, this marked deviation from him apparently
enforces Neri's meaning .

tunity to reproduce them precisely as they read in the original London edition, although the state of things is not
altered.

(1) Wyld, 1'11. C. E., pp. r72 and 249.
(2) Vi!!tor, Elemcntc der Pl10nctif.,, § 53, Anm. 8.
(3) Jespersen, op. cit., I, II-34·

NERI I779
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Castro's position is altogether different: after
having likened, in his rules, both the Engl. digraphs
and Engl. long a to Port. e, when he comes to
the respective examples he generally distinguishes
between them. And this distinction is also emphasized by the fact that between Port. [E] and [~::i], or
even between Port. [e] and [ei], there is a more
appreciable acoustic difference than between the
corres ponding English sounds.
Our inferences are therefore as follows. Considering together the general antagonism between
Neri's rules and the "Catalogue" in question, on
one side, and, on the other, the concordance of its
title with Entick's, pointing to the same source, it
seems to us that Neri is only rather blindly copying
former lists of a similar purport; while Castro's
single transcription [wiitar] may simply be either
a slip or a misprint, as in his many other parallel
cases he always renders Engl. a by Port. e or e C).
And for these reasons we feel inclined to the view
that, as regards the Portuguese-English g rammarians,
we find in Castro and Neri no sure objective indication that they also pronounced the a in name, etc.,
as a diphthong.
It rather seems that they consciously meant a

a distinction; but we evidently recognize that, while
in making it they agree with the statements of
some English grammarians and orthoepists, the
interpretation of such a distinction would, on the
whole, present great difficulties as to the Standard
language, being against the indications derived from
the spellings, rhymes and homonyms, and the
testimonies of other English grammars, both by
native and foreign authors. A possible explanation,
however, would be that offered by Professor Spira
for a similar distinction found in Siret-Parquet 1796,
viz., dialectal influence, as in the south Midland,
Eastern, Southern and south Western counties the
two sounds have not fallen together (1 ). This remark
may particularly apply to Castro, although we only
kno•v with certainty that he lived in London.

(1) It is not easy to derive any conclusions from the
names given by Castro and Neri to the letters 11, j, k, as
·we Gannet determine the orthographical English form they
had in •mind in each case.

(1) Op. cit., §§ 641 and 738; cp. also Wright, op. cit.,
§ 82 and English Dialect Grammar, §§ 43, 48.
(2) Leite de Vasconcellos, Esquisse d'une dialecto/ogie
portugaise, pp. ro8·9·

!
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01\ THE PRONUNCIATION OF PORTUGUESE

AND

ei. Unmarked ei (not ei) is now pronounced

in the North and the Center, and in the capital, as
[ei] (with some other exceptional pronunciations),
that is, something very like Engl. [di] ; in the South
(excepting Lisbon) it is sounded [ei] or [e] (2); but,
according to our late and renowned phonetician
Gonyalves Vianna, it was still pronounced [ei] in
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Lisbon at the beginning of the 1-)th century,
and this must have been formerly its sole pronunciation (1). As regards ei, it must have been pronounced with an open [~>], as nowadays.
In this way it appears that the two Portuguese
diphthongs ei and ei were pronounced in the time
of Neri and Castro respectively [ei] and [~>i]. The
first element of these diphthongs is longer than
the second, but not so markedly as this is now
the case with S tandard Southern English [ei].
Since Castro always puts an accent over the e
of ei, we think, as we have said, that he probably
meant (~>i], while the ei in Neri's rules only bears the
interpretation [ei].

Neri, besides, expressly says that the "diphthongs" ua in {?'uard, {fltm·dian and au in aunt,
daunt have the value of a. Now as Port. [u] only
occurs, in stressed syllables, before nasal and prepalatal consonants (1), it is evident that in [regm·d,
gm·d, ga1·dian, ldje], at least, he meant Port. [A];
and this, it seems to us, may well be taken as a
sign of the retraction of the English vowel. Neri,
as we see, not only endorses Miege's "exception" (2),
but strengthens its value with his other transcriptions.
More valuable still, although isolated, is perhaps
the transcription .fatlze?· [fddm·] twice given by
Lima a little earlier ( 1762), in his able criticism of
Menezes' grammar published in the March issue
of the Ga:{eta Lite1·m·ia- cp. p. 173, ff., above (3 ) .
As regards Castro 1751 we notice first of all that,
like Neri, he gives to the letter ,. the name of [ar]
in his English alphabet. In the same way when he
comes in his syllabary to a1·, er·, i1·, o1·, zw, he gives
as their Portuguese equivalents

11. THE VOWEL I N past, ca1·, ETC., IN NERI,
LDIA A~D CASTRO. Neither of them gives any
rules regarding this point.
In Neri 1779, besides the name of [at'] assigned
to the letter 1·, we find such transcriptions as

re{?m·d [1·egm·d], {?zta1'd [gm·de], {?'um·dian [gm·dian], along with aunt [ante], to daunt [to dante],
and laugh [ldfe]. In the first word he may be said
only to follow Miege 1756, but his relative independence from him is shown by the last group, for
which Miege has, in the editions of 1685 and 1728
[aint, tou daint, lai.f!], and in that editions of 1756

[aznt, tou daznt, lai.ff].
(1)

P rommcia Normal PorttJguesa, p.

92.

ar· m· it· a,. m· (4 )
' ' ' '
(1) Gonc;alves Vianna, Portugais, § 49·
(2) Cf. Spira, op. cit., §§ s88 and 716.
(3) On the derivation of the form [fa : O<J] from a

M. E. doublet with a short vowel in the tirst syllable, cf.
Wyld, A Sl10rt History of E1zglisll, § 220.
(4) In the Lisbon ed. we find Engl. ab, eb, ib, ob, ub, etc.,
represented by Port. ab, eb, ib, ob, ub, but this, being
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in every other position having a= e. This, however,
is in opposition to his rules, where he not only
attributes the same vowel to .fat· and bat, can, mad,
but considers it as the short value of the a in bm·e,
cat·e, also given as e or (see above, pp. 196-7),
Lastly, gathering up all transcriptions of interest
for the point we are examining, we find:

(see p. 203, above), by a or d, i. e. except in [sam],
Castro can only have meant Port. [A].
On the other hand the single interruption, in the
syllabary, of the long series of Port. ee as equivalents for the letter a, when followed by a consonant
in the same syllable - eb, ec, ed,. . . . . . ep, ar, es,
et., ..• - although vveakened by the fact that he
indistinctly equals m·, er, or, ur to Port. m· (1),
seems to point in the same direction. In this way
we think it may be held that Neri, Lima and Castro
support one another, and that we thus find in the
Portuguese-English grammarians, since 1751 , some
collateral evidence that the vowel under question
had already attained its present pronunciation.

e

bar [ber]
carve [querv]
carry [queri[
tarry [ten]
farrier [feriar]
lwlf [ef]
answer rensar]

car [quer]
[fer]
cast [kest]
calj[kef]
calves [quelvs]
e:>.:ample [eksempil]

Jar

yard [iardJ
heart [hart]
hearken [har kin]
heard [hard]
serves [scirvs]
lauglz [laf]
psalm [sam]

Vve thus see that Castro, \vhen dealing with
words having M. E. e1· and m· (1), seems to keep
a short front vowel before final or intervocalic 1·,
and to prefer Port. a for its notation before r
consonant; but, on the whole, he may be said to
reveal hesitation. And, as we have pointed out when
dealing with Neri's corresponding transcriptions

+

against his own rules, and most obviously inaccurate as
regards unrounded short u, is clearly a misconstruction
of the Lisbon editor, on finding in the London ed. both
Engl. a and e rendered by Port. e, both o and u rendered
by Port. a.
(1) Cf. Wright, E. N. E, G., §§ ro8 and no; Wyld,
Mod. Col. Engl., pp. 201, 203·5 and 212 ff; Jespersen,
op. cit., §§ ro.65 and ro.69.

(1) This particularly applies to ar and ur, as for
several words retaining the spelling er there was up to
Castro's time a type of pronunciation (still surviving in
clerk, etc.) which really levelled er and ar (Wyld, 111. C. E.,
p. 212 ff.). .
As to the lack of a similar interruption fo r ir-a corn·
bination which could not have Port. ir as the equivalent
-in the series ib, ic, etc., we remark that in his phono·
logy Castro has the transcriptions girt [gart] and shirt
[xaart], the last one furnishing the only case where
apparently he also denotes length.
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Estacio da Veiga, no capitula terminal das suas

Antiguidades Monumentais do Algcwve, manifestando-se a favor da tese ocidentalista da origem
das esctitas lineares, aproxima os caracteres runicos dos caracteres ibericos (2 ), e o mesmo faz
Ricardo Severo no seu conhecido artigo da revista
Portuf{alia sobre os achados de Alvao e). Ricardo
Severo apresenta ja urn quadro comparativo de
varios dos alfabetos antigos mais importantes, em
que figura uma coluna de runas, mas sem a pretensao de fazer um estudo sistematico do assunto.
E o problema da possibilidade desta aproxima<;ao
-entre caracteres runicos e caracteres ibericos(1) Publicado nos Trabalhos da S ociedade de A1tfro·
pologia e Etnologia, vol. IV, fasc. II.
(2) Vol. IV, pag. 306 e segs.
(3) Tomo I, pag. 745 e segs.
14
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que vamos ten tar precisar urn pouco mais; nao
podemos, todavia, avanyar ainda tanto quanto desejariamos, devido a falta de material, mesmo bibliognitico, baseando-nos sobretudo nas conclusoes dos
scientistas mais autorizados.
Ja na comuniCayaO que sobre este assunto, por
urn cativante convite do seu ilustre presidente, o
nosso amigo e colega Dr. Mendes Con·ea, tivemos
a honra de apresentar a aSociedade Portuguesa de
Antropologia e Etnologia» (1), salientamos, como se
tornava necessario, as grandes deficiencias bibliogratlcas que se nos tinham deparado, em particular
quanto as inscriyoes runicas j felizmente essa dinculdade foi em seguida urn pouco remediada, o que
nos permitiu refundir o nosso modesto trabalho. Os
resultados a que entao chegamos nao se alteraram:
dentro do estado actual da runologia, as afinidades
que melho1· se defendem para as runas sao ainda as
gregas ou as latinas. Porem, a nosso ver, embora
se apresentem obstaculos consideraveis para fundamentar a sua filiayao directa nos sinais ibericos, ou
numa escrita nascida no ocidente, de que ambos os
sistemas proviessem, esta soluyao nao e ainda totalmente impossivel perante as aquisiyoes actuais,
seguras e definitivas, das varias sciencias que no
problema tem de intervir.
Para o nosso trabalho utilizamos em primeiro

(1)

Sessao de 20 de Dezembro de 1927.
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lugar, quanto as inscriyoes runicas, o artigo Runenscll1·i ft, de Otto von Friesen, no Reallexikon de1·
gemzauischen A lte1·tumskwzde, de Hoops (obra
adguirida, bem como os albuns de inscriyoes runicas de Stephens e Henning, pela Biblioteca Municipal do Porto); este artigo nao so e considerado
presentemente a melhor exposiyao geral do assunto,
como encerra, na sua forma simplificada e corrigida,
as ideas do autor sobre a origem grega das runas,
tese de que ele e o principal defensor. Para a tese
duma origem latina servimo-nos da versao francesa
dum artigo de Holger Pedersen sobre L'on'gine des
1
nmes ( ), originariamente aparecido nos Am·boeger
(01· 1101·disk Oldkynd og Histo?'ie, 1923, que,
reno\Jando as ideas de Wimmer, e um estudo muito
consciencioso e nos forneceu elementos mesmo
sobre outras hip6teses. Finalmente, quanto aos
caracteres ibericos, alem da obra bem conhecida de
Hubner, Jvfommzenta Linguae Jbe1·icae, aproveitamos tambem o curioso artigo do prof. Julio Cejador,
Alfabeto e inscnpciones ibericas, publicado no
Butlleti de l' Associaci6 Catalmza de Aut?·o'Po/oq£a
t:J
'
Etnnloj!ia i Prehist6n·a, vol. IV, 1926. Mas pelo
que respeita as leituras das inscriyoes ibericas adoptadas por Hiibner e Cejador consignamos desde ja
a devida reserva.
Uma advertencia temos ainda a fazer para quem
porventura se de ao confronto entre o quadro de
(1)

Edi<;ao da livraria «Thiele », de Copenhague.
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Ricardo Severo e as aproxima<;oes morfologicas que
adiante registamos. Ricardo Severo, tomando para
base da sua tabela os sinais alfabetiformes de Alvao
e Capeludos, foi apenas buscar as runas que mais
se lhes assemelhavam, nao nos dizendo mesmo onde
as colheu; alem disso recorreu confessadamente
a varios alfabetos, e nao apenas ao n6rdico p1·imitivo, isto e, ao que hoje se considera quasi unanimemente o mais antigo. Esse alfabeto compunha-se
de 24 letras, e as respectivas inscriyoes, segundo a
maioria dos especialistas, datam-se, sobretudo por
motivos arqueologicos, desde o seculo III. Os alfabetos anglo-frisio e alemao ocorrem em inscriyoes
. cujo infcio se marca dois a tres seculos mais tarde,
aceitando-se correntemente que derivam do primeiro; o alemao conserva o mesmo numero de
24 tetras, mas o ingles aumenta-o sucessivamente
para 28 e 33. Alem destes ainda houve o segundo
alfabeto nordico, de 16 letras, iniciado no seculo IX,
e o alfabeto pontuado, iniciado no seculo XI- nao
falando ja nas runas de ramos, de caracter magico.
Ricardo Severo, que utilizou certamente o conhecido
livro de Taylor, 71ze Alphabet, diz-nos ter recorrido
aos alfabetos gotico, escandinavo e angliano; atigura-se-nos mais legftimo, pelos motivos dados, comparar a escrita iberica apenas corn o primeiro, que e
na nomenclatura de Taylor o correspondente ao
nordico primitivo, qual acima o ctefinimos . E esta,
alem disso, a pratica usual quando se estuda a
origem das runas.
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Posto isto, vejamos ate que ponto o parentesco
sugerido se pode estabelecer corn mais precisao;
mas ainda antes carecemos de afastar uma questao
previa: se dentre as teorias mais correntes da origem
das runas, alguma ou algumas se nao encontram
ja fundamentadas ao ponto de excluir por completo
qualquer outra possibilidade. E a esse estucto que
vamos em primeiro lug ar proceder.

*
*

*

Tern-se procurado filiar as runas nos alfabetos
semitico, grego e latino, e ainda em certos alfabetos da
Italia, em particular da Italia setentrional, havendo
igualmente que as tenha julgado uma cria<;ao germfmica, seja numa epoca muito remota, seja em
tempos mais recentes. De todas estas hipoteses,
porem, as que ate hoje tern congregado em sua
volta os especialistas mais autorizados sao as duma
origem Iatin a, ou g rega, ou mixta; mas deve
igualmente dizer-se que a hipotese norte-italica nao
tern deixado de impressionar run6logos de nome,
como era Sophus Bugge. Voltaremos a este ponto.
A arqueologia tern sido invocada em favor da
tese grega. Sao largamente aceites, e ate mesmo
entre os opositores desta tese, as conclusoes de
Bernhard Satin, baseadas principalmente na ornamentaria, de que no seculo II da nossa era floresceu
nas regioes ao norte e noroeste do Mar Negro uma
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cultura germanica de moldes classicos, e de que
esta cultura ja cerea do ano 200 se tinha propagado
a margem sui do Baltico, desde a Prussia oriental
ate ao Schleswig. Orae no Schleswig, na Dinamarca
e no sui da Escandinavia que se encontra a maioria
das inscriyoes runicas mais antigas- em geral
muito breves, duma ou de duas palavras, em pedras,
em tesseras (medalhas de ouro, prata ou bronze,
gravadas dum s6 !ado, usadas como adorno ou
amuleto) e ainda em joias, em armas ou em utensilios de metal, osso ou madeira. Mas algumas inscriyoes do mesmo estilo e da mesma epoca apareceram tambem para o oriente, como em Kowel, na
Volinia e em Pietroassa, perto de Bucarest; a invenyao das runas teria pois sido feita no oriente, propaganda-se em seguida para o ocidente integrada nesta
corrente cultural.
Quando, nos meados do seculo IV, se interromperam estas relar;oes entre o oriente e o ocidente, o
centro ocidental desta cultura era o Hannover, donde
se propagou mais tarde em duas correntes, uma
para a Gra-Bretanha e outra para o sui ao longo
do Reno ate os Alpes e a bacia do Danubio superior,
e dai na direcr;ao da Italia. Esta ultima via e o
dominio das inscri<;:oes runicas alemas: Hesse,
Nassau, Wurtemberg e a Baviera, ate a regiao de
Pressburg, na actual fronteira austro-hungara.
0 numero daquelas inscri<;:oes runicas orientais
e de-certo ainda mais diminuto que 0 das ocidentais
mais antigas, mas isso niio invalidaria a hipotese:
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que a escrita runica era bem conhecida entre os
godos, quando estabelecidos na Mesia, prova-o o
facto de o bispo Wulfila, no seculo IV da nossa era,
ao criar urn alfabeto, baseado no grego (1) para a
sua traduyiio da Biblia, ter recorrido as runas para
a representayiio de certos sons; ora Salin julga que
essa cultura germanica oriental do seculo II ja era
g6tica. Mas, como Pedersen adverte, deve-se tambem
notar que as constatayoes de Salin niio implicam necessariamente a origem grega, nem mesmo a oriental, da
escrita runica: se, como hoje em geral se admite, ela
deve ter nascido numa regiiio onde os alfabetos grego
e latino estavam em concorrencia, tendo o alfabeto
runico ou uma base grega corn algumas tetras latinas, ou uma base latina corn algumas tetras gregas,
aquela condiyao tanto se poderia verincar no oriente
COriJO, numa data compativel corn os dados do
problema, na propria Italia; e a transmissao da
escrita pode nao ter seguido a linha de maior influencia cultural, mas outra secundaria, qual a que na
Italia terminava. Nao conhecemos directamente os
trabalhos de Bugge, mas Hirt (2 ), abonando-se corn
o seu nome, defende uma origem greco-italica,
donde se deduz que Bugge a achava possivel.
A origem latina e portanto, dentro das condiyoes expostas, tao defensavel como a grega, e a
(1) E esta a opiniao actual, fundada em trabalhos de
Friesen; anteriormente julgava-se que a base fosse Jatina.
(2) Geschic/Jte der deutschen Sprache, pags. I04·105.
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hip6 tese ocidental tiio boa como a oriental. Para o
caso de se admitir para as runas a base dum alfabeto da ltalia, as inscric;:oes runicas alemiis (v. ante,
p. 11-1-) testemunhariam ta"mbem a via de propagac;:ao, mas agora num sentido inverso, e alterando-se-lhe a cronologia. Todavia, alem de ser
muito provavel, como veremos, que a escrita
runica em madeira, substancia perecivel, fOsse bastante mais antiga do que o sec. III, e de haver
igualmente quem negue as ideas de Satin (1), contra
a hip6tese duma origem oriental no seculo II parece
existir hoje urn argumento ainda mais ponderoso,
que so nos admira nao vermos adoptado por Holger
Pedersen. Corn efeito na Gmmnzatik de1· ztnzot·dischen Rwzeni11sclwi ften, de I ohannesson, versao alema
de Schroder (1923), encontramos, adicionada pelo
tradutor (2 ), a menc;:ao dum amuleto corn uma inscric;:ao runica, escrita da direita para a esquerda, e
achada, segundo parece, em 1917, que e atribuida
a primeira idade do ferro; ora esta, para a Escandinavia, vai do seculo V a.-C. ate ao principio da
nossa era. E o amuleto de Utgaard, Stod, na
Noruega. So podemos imaginar que o siH~ncio de
Pedersen sobre este achado importante se baseara
em quaisquer duvidas sobre a cronologia.
(1) V., por ex., Van Gennep, Rcligimts, /11/amrs et
Ltigmdes, z~me serie, pags. 249 e segs.
(2) A pag. II7. V. tambem o prefacio do tradutor,
que fez na obra algumas modifica9oes.
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Das duas principais hip6teses que se defrontam,
a duma origem latina foi a primeira a atingir urn
grau suficiente de maturac;:ao corn o trabalho celebre de L. vVimmer, apresentado originalmente em
187 4 sob o titulo de Rzmeskrzjlens op1·indelse og
udviklinf{ i not·den (Origem e evoluc;:ao da escrita
runica no norte), e em 1887 numa versao alema,
revista e melhorada pelo autor, sob o tit1,1lo de Die
Rwzensclwift.
\Nimmer faz derivar as runas do alfabeto monumental latino dos primeiros tempos do imperio, e
explica as suas deformac;:oes em relac;ao a esse
alfabeto pela hip6tese plausivel de se terem inscrito
primeiro em madeira, ponto a que tornaremos.
Muitas das suas pretensas deformar,:oes tern contudo
deixado de ser consideradas, assimilando antes os
caracteres runicos a outros alfa betos epigraficos
mais antigos, onde as curvas, por exemplo, tambem
se evitavam. A unica deformac;:ao que ainda geralmente se admite e a que explicaria a ausencia de
trac;:os horizontais, porquanto os entalhes ao longo
do veio da madeira seriam deleveis ou indistintos.
A tese grega tomou vulto urn pouco mais tarde
nos sucessivos trabalhos de Sophus Bugge e sobretudo de Otto von Friesen, atingindo os deste a
forma definitiva no seu artigo do Reallexikon de
Hoops. Bugge parte ainda da escrita epigrat1ca, o
que parece razoavel, visto as inscric;:oes runicas
terem nitidamente esse canicter ; mas Friesen,
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apoiando-se na descoberta de certos papiros dos
secu!os II e Ill corn cursivos gregos, procurou
derivar as runas desta escrita e nao da monumental. Notemos de passagem que Grienberger, em
1900, fez identica tentativa de derivar os caracteres
runicos dum cursivo, mas, desta vez, latino. Friesen,
na ultima forma da sua tese, reconhece para certos
sinais a necessidade duma proveniencia latina, ao
mesmo tempo que admite a possibilidade de umas
runas derivarem de cursivos gregos ou latinos e
outras da escrita monumental.
Modernamente, por fim, a hipotese latina reavigorou-se tambem, sendo esta a que Holger Pedersen
defende no seu artigo; mas, pelo seu turno, reconhece-se nela igualmente para certas letras a necessidade duma origem grega.
As concordancias, ao mesmo tempo de forma e
de valor fonetico, entre as runas e os alfabetos
g rego e latino sao realmente notaveis em grande
numero de casos. Contudo o proprio facto de se
conhecerem suficientemente estes alfabetos, mesmo
nas suas variantes antigas, constitui tambem de-certo
uma vantagem para as referidas hipoteses.
0 estado actual da questao, quanto a estas hip6teses, pode resumir-se como segue. Urn pequeno
numero de runas, entre as quais se afirmam especialmente as dos valores j, u e 1·, s6 se explicariam
bem, guanto a forma e som, pelo alfabeto latino;
outro pequeno grupo, em que se destacam as dos
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valores o•
er no- (a nasal velar, como no ingles sin{?)
n
e 1v, pelo g rego; ao primeiro ainda se acrescentam
o c, lz, j e s, e ao segundo o e, o, p e r
(> R), mas quanto a todas estas letras ha ja mais
divergencias; o que afinal quere dizer que para
estes casos, bem como para o resto do alfabeto, se
procura uma base grega ou latina conforme a hip6tese que se defende.
Nestas aproximacoes atende-se, como temos
dito, ao mesmo tempo a forma e ao valor fonetico,
mas deve acrescentar-se que o relacionamento
parece por vezes bastante fors:ado (embora se invoquem exemplos da historia dos alfabetos), e muito
especialmente no que respeita a configuras:ao. Mesmo
a quem nunca tenha abordado o assunto bastara
examinar o alfabeto runico primitivo para ver como
bastantes das suas letras diferem das lapidares de
igual valor fonetico dos alfabetos gregos e latinos.
E a sua deriva<;ao dum cursivo grego, tentada por
Friesen, merece comentario identico.
E no entanto, diga-se desde ja, semelhanc;as so
de forma ha-as bem maiores entre as runas e os
sinais doutras escritas, como as do norte de ltalia
e as ibericas. Hirt, que acentua, criticando a teoria
de Wimmer, o facto de todos os investigadores da
origem e parentesco dum alfabeto antigo partirem
do prindpio de que urn alfabeto se transmite dum
povo a outro relativamente pouco alterado e), nou(IJ

Ob. cit., pag. 105.
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tro ponto, confessando ignorar a origem das runas,
aponta o d como ocorrendo apenas em certos alfabetos da Galia, e o E como unicamente no lE~mnico
e no iberico (1). E afinal o proprio sinal d do runico
tambem no iberico se encontra, nao se sabe ao
certo corn que valor fonetico, mas de configurac;:ao
absolutamente identica.

mesmo fazendo nascer as runas em regi5es onde
existissem ao mesmo tempo os dois alfabetos,
grego e latino, nao ha razao poderosa para lhes
postular esse moc!elo duplo. Finalmente nao podera
deixar de nos impressionar o facto de se terem de
fazer intervir certas explicac;:5es para a forma dalguns
caracteres, que afinal nos aparecem ja com perfeita
identidade de configurac;:ao em outras escritas anteriores, como as do norte de Italia; e e do alfabeto
etrusco que muitos fazem hoje derivar o proprio
alfabeto latino.
Finalmente a descoberta de Utgaard, a que porventura se juntarao outras, se nao exclui ainda, sob
o ponto de vista cronologico, a possibilidade duma
origem grega ou mesmo latina, leva-nos pelo menos
a esperar uma remodelac;:ao bastante profunda das
respectivas hipoteses, ao mesmo tempo que podeni
aumentar-lhes a incerteza.

Que conclus5es devemos pois tirar, em relac;:ao
ao nosso problema? As hipoteses duma origem
grega ou latina imp5em-se de tal modo como necessarias que impossibilitem definitivamente qualquer
outra soluc;:ao?
Sem entrarmos em investigac;5es para que nao
estamos especializados, mas apenas consultando as
discuss5es dos runologos, cremos que se pode
responder pela negativa.
Em primeiro lugar o proprio facto de ainda se
degladiarem as duas hipoteses, bem como o de uns
fazerem derivar as runas da escrita epigrafica e
outros da cursiva, ou simultaneamente duma e
doutra, parecem-nos indfcios de imaturidade. Depois,
a necessidade de, em qualquer caso, se admitir para
alguns sinais uma origem diferente daquela que
fornece a base do alfabeto, e tambem de-certo urn
ponto fraco. Como observa Holger Pedersen, a
hip6tese mixta so se deve tentar em ultimo caso;

(1)

Ob. cit., pag. 282.

*
*

*

Uma vez que nem a hipotese grega nem a
latina se tern de considerar ainda definitivamente
estabelecidas, ou provaveis ao ponto de excluir
qualquer outra, nada nos impede de examinar agora,
conquanto os materiais sejam aqui menos bem definidos, a duma aproximac;:ao intima entre caracteres
runicos e caracteres ibericos; e dizemos intima, pois
algumas semelhanc;:as eram ja de esperar, desde
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que, como vimos, se tern pretendido derivar arnbas
estas escritas dos alfabetos sernftico, grego ou latino,
o que se nao poderia fazer sem uma base minima.
De resto e bern sabido que certos sinais nos apa- ·
recem urn pouco por toda a parte, e ate desde
epocas rernotfssirnas, assunto sobre 0 qual ja se
pronunciaram nestas paginas C) os nossos ilustres
colegas Drs. Mendes Correa e Teixeira Rego, sendo
tambern na grande antiguidade dessas concordancias que se fortalece a teoria duma origem ocidental
das escritas lineares. A sernelhanya do que fizernos
para as hip6teses g rega e latina, procurarernos ern
prirneiro lugar as possibilidades de transrnissao, e s6
em seguida notaremos quais sao de facto as semelhant;as que existem entre as duas ordens de
caracteres.
A dificuldade da resolu<;:ao deste problema foi
reconhecida por Estacio da Veiga, que, embora
defendendo a idea de ser a escrita iberica o modelo
de toctos os alfabetos antigos, incluindo o fenicio,
escreve, quanto aos caracteres runicos, que «se nao
pode indicar o trajecto terrestre ou marftimo que a
epigrafia peninsular seguiu ate as regioes batticas».
Nao temos tambem a pretensao de o solucionar,
mas cremos que pelo menos para um determinado
trajecto se conseguem encontrar alguns elementos
de apoio.

(1)

V. a nota 1 de pag. 209.
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No estudo da questao ternos de encarar sucessivamente as possibilidades duma transmissao directa
e durna transrnissao indirecta, tendo em considera<;:ao as epocas que e Hcito atribuir-lhes, e aproveitando de preferencia as hip6teses que integrern
elementos fornecidos por inscriyoes, ou que, por
qualquer forma, se liguern simultanearnente as duas
escritas; isto e, dando-lhes rnaior valcr do que a
quaisquer possibilidades pre-hist6ricas ou hist6ricas
sem nenhum apoio epigrafico ou lingufstico. Escusado sera acrescentar que, sendo este aspecto do
assunto rnuito cornplexo, e exigindo urna alta especializa<;:ao, se trata da nossa parte, quanto as rela<;:oes culturais entre os povos, apenas durna consulta aos respectivos scientistas - urn modo de
lhes submeter os dados da questao.
Como temos visto, consideram-se ern geral os
mais antigos docurnentos runicos como sendo do
seculo Ill da nossa era, isto aparte do arnuleto de
Utgaard. A cronologia dos achados baseia-se tanto
na lingilistica como na arqueologia; os objectos contendo as inscric;:5es runicas rnais antigas sao realmente ern mirnero dirninuto, mas encontrararn-se
muitos outros ana!ogos, e o conjunto permite datar
arqueologicamente as inscric;:5es. Ha ainda, segundo
igualrnente dissemos, quem julgue as runas uma
criac;:ao germanica muito antiga, mas esta opiniao
nao tern atrafdo o consenso dos scientistas; e ha
tambem o facto curioso de, ate Wirnmer, se consi-
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derar o alfabeto de 16 sinais como mais antigo
que o de 24, invertendo-se enHio esta ordem, o que
poderia traduzir incerteza, se nao fosse deviJo aos
progressos da sciencia. Mas, salvo a tendencia dos
runologos dinamarqueses para considerar aqueles
achados ainda mais tardios, a opiniao mais geral
coloca-os no seculo III.
A aceitarmos que a escrita runica tivesse nascido por essa epoca, ou mesmo urn pouco antescomo a-pesar-do achado de Utgaard, se continua
repetindo- as dificuldades para uma transmissao
directa seriam grandes, senao insoluveis, visto que
a Peninsula Iberica ja estava de ha muito romanizada. Para aquele seculo, ou mesmo para os imediatamente anteriores, nao nos parece que se deva
sequer formular a hipotese, nem pelo nosso !ado
nem pelo !ado nordico, visto que, se algum alfabeto
os nordicos aqui pudessem ter vindo bus car nesse .
tempo, seria de-certo tambem o latino.
Mas a escrita runica pode ser bastante anterior
aos seus mais antigos documentos subsistentes;
sem mesmo nos apoiarmos no amuleto de Utgaard,
ha outras raz5es, que muitos aceitam, para o supor.
Ja vimos que para explicar certas particularidades
da configurac;:ao das runas, e em especial a ausencia de trac;:os horizontais, se alega a razao de terem
sido primeiro inscritas em madeira. 0 costume . de
escrever em madeira aparece-nos em muitos outros
povos, do que dao testemunho vocabulos como 0
latim liber, o:casca», o grego biblos, «casca de

papiro», 0 sanscrito blz1t1ja, ''·Casca de betu!a» , e
ainda tabula, codex, etc.; nao seria pois de estranhar que o mes mo se desse entre os germanos.
Mas ha refen3ncias directas a que tambem entre eles
existiu de facto esse uso, e numerosas palavras
suas, igualmente, cuja evoluc;:ao semantica e em geral
assim explicada.
Que nu ma epoca, e certo, relativamente tardia
para o nosso caso, os germanos escreviam mensagens · ern ramos de arvores, inforrna-nos o historiador latino Venantius Fortunatus (seculo VI) confirmado por nume rosas alusoes dos poetas nordicos;
nao se sabe porem desde quando dataria esse costume. Mas ha tambem uma referenda de Tacito
(cap. X da Gennania), que, nao dizendo respeito a
rnensagens, ja rode aludir a runas; ocupando-se
das suas praticas divinatorias, diz que eles as faziam
cortando em bocados urn ramo de arvore frutifera,
ma rcando-os com sinais e lanc;:ando-os ao acaso
sobre um estOfo branco; 0 sacerdote ou 0 chefe de
familia levanta depois cada fragmento por tres vezes,
e, conforme os sinais que se apresentam, explica se
se deve ou nao praticar 0 acto projectado, que
determinara a consulta. Ora muiLos julgam que
essas notae imp1·essae ja deviam efectivamente ser
runas.
A lingtiistica, segundo optmao geral, confirma
estas ideas ; e com ag uelas praticas que se relaciona
a semantica de certos vocabulos germanicos. 0
velho nordico nm tinha a dupla significac;:ao de
15
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«misterio» ou «segredo» e de o:letra runica», a primeira ctas quais e ainda hoje testemunhada pelo
alemao rawzen, «segredar », a que correspondeu em
ingles antigo nmian, em ingles medio 1"0U1l ou
1·ozmd; e Ah·awz era o nome dado a mandragora,
em cuja raiz se julgava existir um espirito que
presidia ao lan<;:ar das runas. Os verbos 1·aten
(alemao) e read (ingles) derivam tambem ambos
dum verbo germanico primitive, que, qualquer que
seja a sua origem, juntava os dois sentidos de «ler»
e de « aconselhaf", «explicar»; e do mesmo modo
o alemao lesen tinha primitivamente a acep<;:ao de
«escolher», "juntar» -os ram os eo m as run as
magicas. Por outro !ado book, Buch e Buchstabe
explicam-se como tendo signifkado primitivamente
cfaia» e «ramo de faia» , enquanto 1vrite vem dum
verbo primitive queria dizer «riscar», como ainda o
testemunha o alemao 1·eis:;en e seus anns (sch1·eiben
e um emprestimo tardio do latim sc7·ibe7·e; este
porem e que, bem como exarm·e, se explica do
mesmo modo que o antigo 1vritmz) C).
1:-hi portanto todas as proba bilidades de a escrita
runica ser bastante mais antiga que 0 seculo Ill da
nossa era; mas ate que ponto sera licito recua-la?

(1) Sobre a etimologia dos vocabulos acima e sua
ligac;ao corn a passagem citada da Germania de TaCito,
ver, por ex., o Etymologisches f/Vortcrbuch der deutschm
Spraclie, de Klnge, a obra mais categorizada da sua
classe.
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Sem se tomar em conta o amuleto de Utgaard, o
maximo que em geral se recua e ate ao seculo I a.-C.,
embora se possa talvez ir ainda urn pouco alem.
0 amuleto de Utgaard e da primeira idade do ferro,
ou seja, como vimos do periodo entre o seculo V
a.-C. e o come<;:o da nossa era, segundo os scientistas escandina vos e para o seu pais; mas tanto
podeni ser do seu inicio como do fim . Suponhamos
porem que n os e licito recuar ate a.o seculo V a.-C.:
facilitar-se-ia assim a hip6tese duma transmissao
dire eta?
Os especializados dirao; mas, pelo que nos foi
dado !er, cremos que uma tal hip6tese poucos elementos encontra em que se apoiar. Assinalam-se de
facto, em tempos muito remotos, relacionamentos
arqueol6gicos entre a regiao das runas primitivas e
a da escrita iberica; trata-se, porem, segundo opiniao
corrente, de inOuencias indirectas transmitidas mediante a Arm6rica, a Irlanda e a Grii.-Bretanha (I);
e alguns escassos elementos para urn relacionamento
mais directo, certas aproxima<;:oes isoladas de ornamentaria, ou certas conjecturas, como a de Loth, de
que os machados-martelos liticos da Escandinavia
imitariam directamente os machados-martelos de
Portugal (em lugar de, segundo julgava Dechelette,
(1) V er, por e:x:. Loth, no Bullcfitz de la Societe d' Histoh·c et d' Archdologie de B1·etagm, 19261 pag. I e segs. e
Bosch Gimpera, nas Atti del Convegno Arclleologico
Sardo, 1926.
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se ter dado 0 inverso), sao igualmente duma epoca
demasiado afastada. E quanto a possibilidade de,
considerando as runas uma sobrevivencia, remontarmos a essas velhas idades ·- o que, em principio,
seria autorizado pelo gran de pod er de conserv ac;ao
da escrita runica evidenciado em tempos hist6ricos,
pois a sua utilizac;ao e ainda bastante extensa ate
aos fins do seculo XVI, e ocasional ate ao
seculo XVIII, em plena concorrencia corn a escrita
ordinaria- essa possibilidade ja vimos que e em
geral mal acolhida, nao tendo nos conseguido sobre
este ponto bibliograna sunciente. :rvias ainda que,
pelo !ado nordico, alguma coisa nos aparecesse de
aproveitavel, ja nao seria corn a escrita iberica propriamente dita que se teriam, neste caso, de fazer
as comparac;oes, mas sim corn a p1·oto-iberica
(Alvao, Parada, etc.), como the chama apropriadamente o prof. iVfendes Con·ea.

mas dela talvez desligavel, encontramos tres elos
entre runas e caracteres ibericos, em que porventura
se podera vir a fundamentar uma transmissao
ibero-n.inica. E empregamos o termo o:elos», tanto
por este motivo de se tratar ainda de simples sugestoes, como pelo de que nao exigem verdadeiramente
a prioridade iberica; is to e, poderia nesse elo estar
a origem das duas escritas. Deve tambem acrescentar-se desde ja que duas destas ligac;oes assentam
em bases realmente muito tenues, tomando no
entanto algum valor pelo facto curioso de haver
entre todas tres certos pontos de contacto que, de
algum modo, as fundem numa s6.
A mais importante destas possibilidades conectivas e-nos· fornecida pelos Ligures. Jci Ricardo
Severo, abonando-se corn uma tese conhecida e corn
o nome de Martins Sarmento, sugere uma transmissao ligurica; mas, consul tan do nos os tra bathos
de ambos, ficamos em duvida sobre quais seriam
exactamente as ideas de Severo, que e pouco explicito. Por urn !ado parece indicar-nos uma transmissao directa por via maritima; por outro, uma
transmissao terrestre pelos vales do R6dano, Danubio
e Reno, via que cita de ~V!artins Sarmento como sendo
a da penetrac;ao da cultura micenica no centro e
norte da Europa. E quanto as opinioes de :..1artins
Sarmento C), quer sobre a estada dos Ligures ate

As possibilidades duma transmissao directa da
escrita entre a nossa Peninsula e a regiao das runas
primitivas sao deste modo, parece-nos, dificeis de
estabelecer; nada encontramos certamente de cornpara vel a COITente de cultura defendida por Satin, e
aproveitada pelos partidarios da hip6tese oriental.
Resta-nos examinar a viabilidade duma transmissao
indirecta.
Baseando-nos em certas aproximac;oes feitas
pelos runologos, duas delas fora das hip6teses grega
ou latina e uma terceira associada corn esta ultima,

(1) Portugalia, tomo I, pag.
Maritima, Argo11metas, etc.

1

e segs., e tambem Ora
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ao seculo VII a. C. nas margens do Baltico e talvez
na Escandinavia, quer sobre o seu estabelecimento,
uma vez rechassados do norte pelos Celtas, na
Peninsula lberica-- onde seriam representados pelos
Lusitanos, persistindo mesmo a sua civilizar;:ao ao
!ado da romana - cremos que estao longe de se
connrmar. Alem disso levantar-se-iam aqui, em qualquer caso, as mesmas diftculdades, ou hist6ricas-pelo !ado da Peninsula Iberica e quanto a uma
transmissao tardia - ou cronologicas- pelo !ado
das runas e quanto a uma transmissao re mota que ja salientamos a prop6sito da nao viabilidade
duma transmissao directa ibero-baltica ..
Para a ligar;:ao indirecta que julgamos mais susceptivel de ser fu ndamentada em dados epigrancos,
e-nos indiferente, pelo contrario, a propria questao,
ainda debatida, da vinda dos Lfgures a Peninsula
Iberica; basta-J}OS saber que estiveram corn ela em
contacto intimo, e este, corn maior ou menor extensao, todos o admitem. Ora esta possibilidade encontra o seu outro ponto de apoio naq ueles alfabetos
da Italia setentrional a que ja nos referimos.
Vimos, corn efeito, que se tem igualmente tentado
filiar as runas nalguns dos alfabetos nii.o latinos da
Italia, em particular da Italia do norte, e que essa
hipotese ainda conseguia impressionar run6!ogos de
categoria, como foi Bugge. Julgam muitos que estes
ulti:nos alfabetos derivam todos do etrusco, e por
isso os englobam na designar;:iio de norte-etruscos,
mas Pauii, o ilustre autor das Altitalisclze For-
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schwzgm, discorda. Ora entre as respectivas inscrir;:oes
encontram-se tambem as dos Lepontinos, que seriam
Ligures celticizados C)- e, segundo Pedersen, a
forma ocidental do alfabeto nortc-etrusco, de que os
gauleses se serviam, seria a dum alfabeto «ligure »
mais a ntigo. 0 mesmo Pedersen, p01·em, combatendo
alias a hip6tese norte-ital!ca, acha que as maiores
analogias entre 0 alfabeto runico primitivo e os
nortc-etruscos se dao, nao com o alfabeto galo-ligure, mas eo m o veneto; contudo outros tern
opiniao diversa, justi ficando-se corn certas semelhanyas flagrat;~tes de forma e orientar;:ao de alguns
dos caracteres.
Seja com0 fOr, encontramos aqui populayoes
ligures e, quando nao uma escrita propriamente
ligurica, pelo menos um grupo de alfabetos estreitamente aparentados entre si e de notavel semelhanr;:a
ao mesmo tempo eo m as escritas iberica e runica;
e em apoio desta ligar;:ii.o ha ainda a circunstancia
de, como veremos, os caracteres runicos terem mais
analogias corn a escrita iberica citerior- cujas
inscriy5es se estendem ate ao territ6rio da Galia
(1) Her big, in Rcallc:xikon de l loops, s. v. Ligure1·.
V. tarn be m Veter, in Real·E1le)lclopiidic der c!assisd1Cit
AlterlltmswissellSclw(t, de Pauly·vVissowa, e o m esmo
Herbig, iu Rea/le:xikon der Vorgesclricldc, de Ebert. Todos
estes maonificos instrumentos de trabalho se encontram
actua lme:tc na Biblioteca Municipal do Porto, cuja direc<;ao
e po r cste facto, digna do maior enc6mio c reconhecimento
dos estudiosos.
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Narbonense. A regiiio chamada Hisp<mia Cite1·io1·
pelos romanos, e, corn efeito, desde tempos recuados,
a de mais prov<hrel contacto corn os Lfgures (1 );
por outro lado a escrita citerior julga-se mais nova
que a ulterior, quer dizer, a aproximac;:iio corn as
runas facilita-se mesmo cronologicamente. E quanto
a transmissao desde a Italia do norte ate as regioes
balticas, ja vimos que tern sido largamente admitida,
seguindo ao longo do caminho comercial que pelo
Salzburg se dirigia ao Schleswig.

ogamtco da Irlanda, cuja antiguidade e debatida,
conjecturando alguns que seja do seculo II da nossa
era, outros do IV. Este atfabeto e dividido em
secc;:5es de cinco tetras cada, assim como o runico
e dividido em tres secc;oes de oito tetras (mais tarde
6-5-5); essas secc;oes chamam-se em ambos os
alfabetos «familias" ; a ordem das tetras e tambem
em ambos diferente da dos alfabetos grego e latino;
em ambos ha um sinal especial para a nasal velar;
finalmente em ambos as letras tern denominac;:oes
longas, que sao palavras corn urn sentido independente, e ate em alguns casos corn aonidades etimo16gicas nas duas linguas.
A opiniao corrente sobre a origem do ogamico,
quanto ao valor dos sfmbolos,
a de que provem
do atfabeto tatino, mas ja tern havido quem o pretenda derivar do grego, e tambem quem o suponha
uma invenc;:ao mais remota sobre uma base fenfcia.
Encontramos portanto uma situac;ao analoga a dos
atfabetos runico e iberico; 0 que mais interessa,
todavia, para 0 nosso probtema, e 0 facto de
Pedersen se inclinar a deduzir daguelas aproximac;:oes que tanto os Irlandeses como os Germanos

Sobre as duas aproxim ac;:oes restantes pouco
nos demoraremos. A segunda possibilidade que se
nos oferece e a da transmissao por intermedio da
Galia. Holger Pedersen fala-nos efectivamente de
certas aftnidades, nao de forma mas de estrutura
interna (2), entre 0 alfabeto runico e 0 alfabeto
(1) 0 prof. Mendes Correa escreve na Historia de Pm··
tugal dirigida pelo prof. Damiao Peres, em publica<;ao :
«A vinda dos Lig ures em tempos remotos a estas regioes ...
e muito verosimil, tanto mais que, segundo o periplo
suposto de Scylax (sec. rv a. C.) e outros, os Iberos se
misturaram corn os Ligures (constituindo os Misgetas de
Hecateu, segundo Schulten) entre os Pirineus e o Rodano,
sendo de admitir que esta expansao ibedca para leste
tivcsse sido antecedida alguns seculos por uma expansao
ligurica em sentido contrario». (Vol. 1, pag. 163).
(2) Os sinais ogamicos constam dum certo ntimero
de hastes, ladeando ou cortando uma linha media · conforme o seu numero, a sua unilateralidade ou bil~tera·
lidade e a sua iuclinaf\:aO em referenda aquela linha

--------

e

meclia-perpendiculares ou obliquas- assim o seu valor
fo netico.
0 principio das Jetras ogamicas oferece deste m odo
alguma analogia corn o de certas runas criptognificas, as
chamadas run as de ramos; estas, porem, consideram-se
muito mais tardias.
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Celtas, a possibilidade duma aprendizagem oriental
da escrita pelos Ge rmanos, por outro aproxima os
nomes longos de certas runas de nomes de letras
do alfabeto georgiano. Ora ha todas as probabilidades de o vasconc;o ser a Jfngua dos antigos
Iberos ocidentais (1 ), mas tern-se feito tam bem,
desde a antiguidade, a aproximac;ao entre os Iberos
do ocidente e os I beros do oriente, e modernamente
tern-se procurado relacionar as duas linguas, que
hoje alguns consideram componentes duma nova
«familia jafetitica". As ling uas desta familia, em que
se incluiriam curiosamente 0 etrusco, 0 retico e 0
ligurico, seriam as descendentes directas da lingua
falada por toda a Europa antes das indo-germanicas (2 ), e a esta hipotese ni'io faltaria mesmo
uma base antropologica e pre-hist6rica. Eis portanto
uma nova e um tanto inesperada possibilidade de
aproximac;ao. E certo que os mais antigos manuscritos georgianos existentes sao do seculo IX ou X.
e os seus caracteres muito diferentes dos ibericos

aprenderam as suas escritas corn os Gauleses. Ja
\Nimmer tinha apontado a possibilidade de os Germanos terem aprendido a sua corn os Gauleses da
Italia do norte; se is to assim fosse voltarfamos
de-certo modo a hipotese anterior, visto que 0 alfabeto destes Gauleses e o mesmo que o dos Lepontinos. Mas Pedersen julga que seria iunto do Reno
.
'
e partindo do alfabeto latino. que os Gauleses teriam
ensinado a escrita aos Germanos.
Abstraindo pois dessa presunc;ao duma origem
Iatina, encontramos aqui porventura uma nova possibilidade conectiva, a da Galia, bastando para isso
que novas investigac;oes viessem a mostrar o ogamico como igualmente relac!ona\·el, por qualquer
forma, com a escrita iberica; e tambem o norte da
Galia, como ja vimos, parece ter sido, desde tempos
recuados, urn intermediario natural entre a Peninsula
Jberica e as regioes setentrionais da Europa (1).
Finalmente a terceira possibilidade, ainda mais
vaga, mas de-certo interessante para nos, depara·se-nos no Oriente, aliada passive! de outras hip6teses quer orientais, que r ocidentais. Bugge, que
por um !ado procurou nos Galatas, que tern por
I
.(

(1) :3egundo Salomao Rcinach, que se apoia em
Belloguet, 1\Iiillenhof, D' A rbois de J ubainvillc e em auto res
antigos, os Ligures ocuparam a Galia inteira. Tais ideas,
porcm, encoutram grandes relutaucias; se acaso se provassem, esta possibilidade e a anterior poderiam novamente coincidir. (V. Cultcs, Mythcs et Religions, I, 213-214 ).
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(1) Hi rt, Jndogcrmaniche Grmlllilafik, vol. I. pag. 106,
(2) Ja, entre outros, o gt·ande fil6logo ingles Roberto

Ellis eo alemil.o Winckler tioham feito esta aproxima<;ao,
mas ultimamente a questao foi retomada corn desenvolvimente nas duas obras seguintes: Fried rich Braun, Die
Urbevolkerzmg Europas rmd die l-lerl•u11(t dcr Germanm
(1922); Nikolaus Marr, Dcr japhetitische Kaukasus und
das dritte etlmisc/zc Element im Bildzmgsprozesz der mittclliindisclmz Kultur (1923). Crit. in S. Feist, l1ufogermmten
wzd Germmze1z (192-~), pag. 52 e segs.
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ocidentais, mas ha notfcia de os Iberos do oriente
possuirem uma escrita desde o seculo II (1), escrita
que se teria modiA..cado bastante. Deve contudo
dizer-se que Hirt, embora ache concebivel que
tenha havido uma unidade linguistica basco-caucastca, e que no desgaste da flexao indo-europeia,
quanto aos ramos europeus, se devera ter de reconhecer uma influencia da populac;:ao primitiva do
ocidente da Europa, entende tambem que estas '
aproximac;oes Jingi.ifsticas assentam em material tao
restrito que talvez nunca venham a poder provar-se (2).
Cejador sustenta igualmente a idea de ser o
vasconc;o a lingua dos Jberos, mas vai ate considera-lo como 0 ascendente das !inguas indo-europeias,
e entre nos I oao Bonanc;:a defendia uma tese do
mesmo alcance. Pelo seu !ado o insigne etrusc6logo
prof. Trombetti ja se inclinava tambem para uma
aproximac;:ao etrusco-caucasica; e quando alguem
conseguir a leitura das inscric;:oes etruscas, corn
certeza estes problemas se esclarecerao notavel-

mente embora de-certo nao se chegue tao longe
como ' pretenderam aqueles entusiasticos iberistas.

(1) V. Taylor, The A!p!tabet, vol. II, pag. 268 e segs.
Segundo o historiador armenio Moses, de Korene, uma
velha tradir;ao dava a paternidade dos alfabetos arme nio
e georgiano a S. Mesrob, que viveu no seculo V da nossa
era. H a porem moedas anteriores, e o testemunho de
Philostrato, acima citado. Taylor jnlga que S. Mesrob
apenas remodclaria urn alfabeto ja cxistente, juntando·lhe
algumas letras gregas.
(2) Indog. Gram., vol. I, pags. 106 e 107.

Examinemos por fim as semelhanc;:as entre caracteres runicos e caracteres ibericos.
Em primeiro lugar deve notar-se que nos temos
de limitar aqui a semelhanc;as de for ma, visto que
da escrita iberica, pela deficiencia de inscric;:oes
bilingues, nao ha ainda uma leitura que se imponha.
Delgado e Htibne r, partindo da hip6tese de uma
origem fenicia, atribuiram determinados v a! ores foneticos aos varios simbolos, organizando assim corn
as letras mais freqiientes dois alfabetos, o ulterior e
o citerior, e dando os restantes sinais coma variantes daquelas. Mas, apresentando transliterac;5es, nao
conseguiram apresentar traduc;:oes aceitaveis, o que
levou compr..:ensivelmente a duvida e ao abandono
das propria:; transliterac;oes, como fez o ilustre
numismata espanhol Vives.
Dificuldade capital do problema
a de nao se
conhecer a lingua em que estarao essas inscric;:oes.
Ultimamente Julio Cejador, retomando a idea de ela
ter sido o vasconso, que se teria falado por toda a
Peninsula, assim as pretende ler; a sugestao ja vem
de Humboldt, e parece ir ganhando algum terreno;
mas as leituras de Cejador, embora possam conter
alguns elementos de verdade, afastam-se tanto do
habitual em documentos analogos que tambem nao
tem logrado impor-se. Alem disso as proprias bases
em que assentam surpreendem, umas por demasiada

e
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simplicidade, outras por demasiado engenho: sup or
uma lingua una falada em toda a Peninsula par tao
largo perfodo, mais, conservada quasi sem alterac;oes
no basco actual (mesmo dado o seu conhecido
arcaismo ), repn~senta uma exigencia tao gran de
como, par outro !ado, o ntimero elevado de varia~
tes a admitir para o sinal de cada som, e de valores
diferentes para varios sinais.
Nao podemos pais aproximar as duas series de
caracteres ao mesmo tempo quanta a forma e valor
fonetico, e portanto nao podemos tambem fazer,
como nas teorias grega ou latina das runas, a comparac;ao integral entre um determinado alfabeto rtinico
e outro iberico, mostrando as coincidencias perfeitas
sob ambos os pantos de vista, e procurando explicar
as discordancias mais ou menos graves que nos restassem. Mas as simples concordancias de forma sao
quasi sempre perfeitas, em muito maior grau, cremos, do que se da entre as runas e qualquer alfabeto grego ou latino.
Tomando por base, apenas quanta a forma dos
sinais, os trabalhos de Hiibner e Cejador, verifica-se
facilmente que das ~4 letras do alfabeto ninico, 20
se encontram, em geral corn a mesma forma, em
reduzido numero corn pequenas dissemelhancas nas
'
inscric;oes ibericas. Desse facto nao se deve porem
concluir, diga-se desde ja, que as duas escritas
quasi coincidam, e bastara examinar algumas inscric;oes ibericas para se lhe compreender a razao.
E que o ntimero de sinais ibericos diferentes

.
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(embora contando ligeiras variantes) anda por duzentos, de modo que so lograra em geral encontrar, em
cada palavra das inscric;oes, alguns sinais concordantes com as runas: digamos, frequentemente
cerea de metade.
No quadro que acompanha este artigo, ou nas
obras em que se baseia, poderao aq ueles a quem o
assunto interessar fazer a veriAcac;ao das nossas
asserc;oes. Aceitando, so quanto a forma das letras,
os al fabetos ulterior e citerior de Hubner- o que,
nestes termos, se faz hoje correntemente - podemos
resumir do seguinte modo os argumentos a favor e
contra as possibilidades duma aproximac;ilo ibero-rtinica:
A favor:
0 ntimero avultado de concordancias perfeitas
de forma, sobretudo to mando em conta as variantes.
0 maior ntimero de concordancias cam a escrita
citerior, o que facilita a hipotese dum «elo» ligure.
Silo coinciclencias analogas as que se dao cam
os alfabetos norte-italicos, e ja vimos coma isto
podera tambem fortalece r aquela h ipotese.
Contra:
0 facto de, entre as concordancias cam o alfabeto citerior, flgurarem certos sinais que andam cam
a mesma forma em muitos alfabetos antigos, como
o i, o l, o lz, e o s.
0 facto de algumas das variantes do alfabeto
citerior utilizadas serem duma ocorrencia pouco freqiiente, o que alias se dei tambem corn certas runas.
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A base da primeira destas objec<;oes podeni
porventura ter igualmente signiflca<;ao, mais geral
em todo o caso que a do problema que nos propusemos.

*
*

*

Qual a conclusao a tirar de todos os dados
resumidamente expostos quanto ao problema duma
aproximar;ao entre os caracteres runicos e os caracteres ibericos? Talvez a de que, nesse jogo de
paciencia como e necessariamente a reconstitu.i<;ao
dum passado remoto e complexo corn alguns fragmentos isolados e de significayao incerta sob varios
pontos de vista, os materiais gregos ou latinos sao
os que fornecem urn conjunto mais harmonica para
uma hipotese da origem das runas; mas tam bem
a de que os elementos ja colhidos para uma aproxima<;ao ibero-runica nos dao o direito de esperar,
com os progressos das sciencias na quesUio interessadas, a modifica<;ao ctesse estado de coisas em
favor da tese dos nossos ilustres compatriotas.
Uma transmissao directa aflgura-se-nos, em todo
o caso, pouco provavel, nao so pela falta de outros
elementos a atestarem, suficientemente e em epoca
adequacta, rela<;oes directas entre os dois povos,
como tambem pela existencia de discordancias ainda
importantes entre 0 velho alfabeto nordico e 0 alfabeto iberico citerior propriamente dito, formado por
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Hiibner corn os caracteres ibericos mais freqi.ientes
nessa regiilo- isto e, sem apelarmos , para as
variantes deste.
Uma conexao indirecta, talvez ligurica, parece-nos
mais vi<ivel; e, como dizemos acima, o facto de se
poder fundamentar melhor uma origem grega ou
latina nao querera dizer que u ma delas seja necessariamente a verdadeira, mas, simplesmente, que essas
hip6teses sao hoje em dia as melhores documentadas.

NOT A COMPLEMENTAR
Ja depois de impresso este artigo, n a sua edit;ao original, vimos na Revue Archeologique uma breve referenda
a urn estudo do sabio professor sueco Car! Marstrander, defendendo uma nova teoria sobre a origem das
runas: a de que teriam provindo dos alfabetos celto-Jatinos
da Alta-Italia. Esse trabalho iuteressava evidentemente a
nossa tese, e, depois de varias tentativas infrutiferas
mediante livreiros, conseguimos obte-lo por obsequiosa
oferta do seu autor, a quem nos tivemos por fim que
dirigir. Veio publicado no primeiro numero da revista
Norsk Tidskrijt for Sprogvidenskap, Oslo, 1928, onde e
acompanhado dum resumo em frances.
0 professor Marstrander come"a por mostrar a fraqueza da tese oriental. S6 depois da tomada de Olbia e
de Tyras pelos godos e que cstes eutraram em rela<;oes
culturais estreitas corn a civiliza"ao grega, e que, pertanto, se tornaria possivel a transmissao dum elemento de
cu!tura tao complicado como e o alfabeto. Isto levava-nos a
16
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primeira metade do seculo Ill. Ora o alfabeto runico ja
estava em pleno uso na Escandinavia na segunda metade
do mesmo seculo; e como, alem disso, a propria forma
das runas atesta urn desenvolvimento ioterno ja em solo
germanico, conclui o autor que elas sil.o mais antigas que
0 im perio dos godos no Ponto Euxino, e que sem dt1vida
ia tinham sido levadas por estes nas suas migrac;oes.
0 autor nao hesita em recuar a origem das runas ate
o priucipio da nossa era, explicando a deficiencia de
documentos pelos motives de, a principio, a escrita runica
constituir urn a sciencia exclusiva de certas classes, e de ser
apenas gravada em materiais pereciveis, como a madeira
e os ossos.
Excluida deste modo a hipotese oriental, o autor e
naturalmente levado a buscar a origem da escrita runica
nas regioes do alto Reno e do alto DanL1bio. Para alguns
sinais, como o (, r e /1) o prof. J:vlarstrander ainda reconhece afinidades Iatin as; m as dum modo geral sao influencias celticas que ele encontra no alfabeto runico, apontando
as snas semelhanc;as de estrutura interna corn o ogamico,
que derivaria dum sistema criptografico g aules, e de forma
e valor fonetico corn os alfabetos celto-latinos das regioes
alpestres, em especial corn os de Sondrio e Lugano. As
respectivas inscric;oes sll.o umas em lingua celtica e outras
em lingua lepontiana, e os alfabetos, comportando desde
tempos imemoriais certos caracteres que comcidem corn
runa<>, sofreram por outro !ado uma progressiva latinizac;ao, documentalmente atestada. Dai a origem latina
indirecta das letras acima apontadas.
Procuraudo entao a situac;ao historica e cultural que
melbor se adapta a esta hip6tese, encontra·a no imperio
marcomano de Marabodvus, onde se registam evidentes
influencias celticas. Primeiro reservada a magia, como ja
o era entre os celtas, a nova escrita ter-se-ia propagado
aos godos e escandinavos pelas estradas conhecidas.
E a influencia da civilizac;ao dos marcomanos no seculo I

esta hoje bem estabelecida, sendo a que ma1s 1mprime a
sua marca na industria da Europa do Norte.
Nao nos compete a nos fazer a critica minuciosa desta
hip6tese, mas registamos quanto ela favorece alguns dos
pontos de vista que esboc;amos no nosso artigo. Relaciona
as runas, em grande parte, corn as escritas norte-italicas;
e nao e corn a dos venetos que a escrita runica apresenta
mais semelhanc;as, como pretende Holger Pedersen, mas
sim corn a gaulesa e lepontiana. Atribui a estas, e certo,
uma origem etrusca, mas vimos que Pauli discordava
dessa afirmac;ao, e vimos tambem que, por outro lado, o
prof. Pedersen considera o alfabeto celto.Jepontiano como
«ligure:o. Porem ainda mesmo que a sua origem remota
fosse etrusca, e que se deva admitir nalgumas runas a
influencia indirecta do alfabeto Jatino, nem por isso, a
reconhecer-se urn parentesco entre a escrita iberica e a
runica, se encoutrani talvez urn elo mais adequado que
o dos ligures. A cadeia seria apenas ligeiramente corn·
plic2da corn urn novo elemento: os celtas.
E quanto a considerar estes, em vez dos ligures, o
veiculo da transmissao, parece-nos que contra tal hipotese
se ergue na Peninsula Hispauica o facto de as inscric;oes
aparecerem p redominantemente ao sui ea leste, que re dizer,
na zona propriamente iberica (V. Mendes Correia, Os Povos
primilivos da Lusitfmia, pags. 134·5, etc.); is to :iparte dos
escassos achados de Alvll.o, Parada, etc., cuja autentici·
dade e indiscutivel, mas cuja significac;llo e ainda imprecisa.
Sabemos que o nosso modesto artigo, decerto principalmente pelo seu quadro comparative, despertou algum
interesse nos paises do norte, e aguardamos os estudos
dos scientistas especializados. Oxala nos tenha sido dado,
pelo menos, chamar a atenc;ao para urn assunto que de
per to nos intere,.a:--- -

.
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CORRIGENDA

0 nome de Francisco Alcaforado figura de facto na
Epanap!zora Ill de D. Francisco Manuel de Melo, e portanto o livreiro Barbin nao o derivou do apelido da freira;
mas nem por isso a proposi~ao inversa, aventada pelo
prof. Green, ganha mais fon;a, visto que nao foi Barbin,
mas sim o anotador an6nimo descoberto no principio do
seculo XIX por Boissonade, quem atribuiu as cartas a
Mariana Alcaforada, enquanto Barbin nem sequer revelou
o nome de Chantilly. Por outro !ado a existencia real, em
Beja, duma freira daquele nome, a forma feminina dada
ao patronimico, etc., sao, parece-nos, indica~oes bastantes
a contrariar uma tal hip6tese (v. supra, pag. 66 e segs.).

Alem de varios pequenos en· os tipograficos,. incluindo
de pontua~ao, que o leitor facilmente corrigira, lamentamos que, por lapso de pagina~ao e revisllo, fosse suprimida uma linha inteira. Na pag. 1611 entre linhas 20 e 21,
deve pois ler-se «from the pen of the playwright's daughter, but from ... » Aiuda a respeito deste artigo devemos
dizer que, embora tivessemos mantido a disposi<;ao origi·
nal, nos parece talvez preferivel, nesta sua forma ampliada,
a passagem das notas 8, 6 e 7 respectivamente para 6,
7 e 8: foi esta ordem a que adoptamos na separata que
dele se tirou sob o titulo de Portteguese-E1~glislz Gramma·
rimts mtd Eigllteentlz.Cmtury Spokm Englis/1.
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