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contínua e fervorosamente a Deus Optimo e Máximo que emfim
se-digne algumas vezes mostrar e descobrir algum caminho em que
para aqui se-dirijam os gentios a receberem a sua fé, agora final-
mente descobriu-se uma grande cópia de ouro, prata, ferro e outros
metaes, até aqui inteiramente desconhecida (como affirmam todos),
a qual julgamos ser um optimo e facillimo negocio, de que já por
experiência estamos instruidos. Porquanto, muitos dos christãos,

qui aqui têm vindo, submettem os mesmos (23) ao jugo de Christo,
e sejam elles assim obrigados a fazer por força o que não se-re-
solveriam a fazer por amor (24). Resta que, rev.0 p,e, nos-encom-
mendemos humildemente á tua e ás orações de todos os nossos
ermãos.

Piratininga, na Casa de S. Paulo, 1554.

O minimo da Sociedade de Jesus.

Joseph.

(Continua.)

(23) Este tópico está visivelmente deslocado.
(D. trad.)

(24) Phrase citada pelo sr. cons.0 Mendes Leal no cap. 6.° dó seu romance os Ban-
deirantes, reproduzido pelo snr. dr. Henriques Leal nos seus Apontamentos para a Ms-4
toria dog Jesuitas. <



A Collecção Ca/vioneana
da

BIBLIOTHECA NACIONAL.

inSTTIlOIDTJOÇí-S-O.

0 século XVI.0 é assignalado na historia por dous grandes
acontecimentos: — o descobrimento da índia e a transformação
litteraria operada pela renascença da litteratura clássica. O desço-
brimento da índia, que veio mudar a face do mundo e alterar

profundamente todas as suas condições de vida e de progresso,
causou, como diz um distincto historiador, profunda sensação na
Europa, e affirmou definitivamente a supremacia de Portugal entre
as grandes nações do velho mundo. A Renascença, ou o reappa-
recimento do culto aos mais perfeitos modelos da antigüidade, sol-
dou os elos da tradição, e, inoculando novo vigor nos espíritos

que se-desfalleciam á mingoa de seiva, preparou a sociedade para
os arrojados commettimentos, e, o que mais é, lhe-despertou a con-
sciencia das próprias forças.

A Renascença, como dizem abalisados escriptores, e entre elles
Theophilo Braga, a quem mais de perto seguimos nestas conside-
rações preliminares, modificou radicalmente o typo ou o character
dos conhecimentos humanos. Em Portugal, o direito, até então
exarado e disperso por variadas e complicadas collecções, sem
connexão entre si, se-doctrinou, e, para assim dizer, se-uniformou
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sob o influxo da intelligencia e methodica severidade do direito
romano. O que era privativo de cada localidade, p velho direito
consuetudinario, representado pelos foraes ou chartas de privile-
gios, cedeu o logar aos códigos, e a unidade da legislação romã-
na substituiu as liberdades e privilégios locaes. Homens eruditos,
tendo á sua frente o mui distincto e illustrado Fernão de Pina,
viram no direito, não regras impostas arbitrariamente pelos habi-
tos e costumes, e variáveis segundo as circumstancias de tempo e
de logar, sinão uma sciencia vasta, admirável, digna de seus talen-
tos e locubrações.

A influencia exercida pela Renascença se-extendeu também ás
artes em suas variadas manifestações. A musica, a pinctura, a ar-
chitectura, não obstante a resistência de alguns espiritos indepen-
dentes, se-modificaram segundo os preceitos das escholas grega e
italiana.

A forma graciosa d'aquella e o estylo grave e magestoso d'esta
substituíram a forma e o estylo antigo, nacional mas indeíinivel.
A arte como a sciencia se-vasavam no mesmo molde.

Na politica, os príncipes, os homens d'estado, leram, decoraram
Homero e os grandes escriptores romanos; e, com a imaginação
inflammada por àquellas epopéas, emprehenderam a reproducção
dos vultos colossaes d'aquelles tempos legendários, e se-abalançaram
ás emprezas grandiosas, com o nobre fim de imitarem a seus heroes.
Esta paixão pela antigüidade, e, sobretudo, pela antigüidade romã-
na, despertou a ambição dos dominadores.

O immenso poder do povo romano se-lhes-afigurou envolto nas
mais seductoras galas, e a dominação absoluta, a idéa de uma mo-
narchia universal, se-lhes-insculpiu no espirito, com toda a violência
de uma paixão intensa.

Foi, porém, na litteratura, que a revolução do século XVI
mais se-accentuou, e onde, para os espiritos superiores, foram seus
damnos maiores que seus benefícios.

« Os modellos clássicos, diz o sfir. Theophilo Braga, substi-
tuiram a livre creação da edade média. Este período da historia,
o mais profundamente poético, e talvez o último em que a huma-
nidade foi creadora, tornou-se para os eruditos uma noite de trevas,
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prosaica e estéril, e de uma barbaridade inaudita; o maravilhoso
feérico, agiologico e theurgico, foi substituído pelas transformações
da mythologia, pelo deus ex-machina das epopéas acadêmicas. As
formas dramáticas, que andavam mais ligadas á vida popular, foram
banidas da egreja e das cortes pela admiração das imitações de
Terencio e de Plauto. Os Autos de Gil Vicente, que pertencem
á edade moderna pela forma litteraria, pelas superstições, pelos in-
teresses, pela lubricidade, pelo mixto de fé e de sarcasmo, final-
mente pelo seu espirito revolucionário, foram condemnados pelos
eruditos da Renascença, por Garcia de Resende e Sá de Miranda,
a quem elle chamou cc homens de bom saber. » A historia, que
em Fernão Lopes era a vida civil no conflicto de todas as suas

paixões, copiada sobre a realidade immediata, tornou-se nas mãos
dos eruditos da Renascença uma parodia de Tito Livio, com dis-
cursos rhetoricos dos capitães substituindo as pragas e os anexins

populares applicados no momento sem calcular os effeitos de estylo. »
Entretanto, apezar da influencia despotica da Renascença, ai-

guns espíritos fortes mantiveram a originalidade nacional, as tra-
dições liberrimas da edade média, e reagiram com altivez contra o

predomínio da lingua latina e as vehementes imposições dos eru-
ditos. Entre os poetas se-compta Gil Vicente no numero d'estes
espíritos independentes, que combateram sempre em prol da liber-
dade de pensamento e de consciência. Entre os historiadores oc-
cupam logar distincto Damião de Góes, Castanheda e Diogo do
Couto.

« Si algum se inclina mais a imitar Tito Livio do que a narrar
imparcialmente os successos, diz o snr. Pinheiro Chagas, é o próprio
João de Barros, a quem se attribue o escapar á influencia clássica,

por ter participado, como heróe, das acções que narra. Não me
consta que João de Barros militasse nunca na índia; parece-me
que foi elle um dos que mais se preoccuparam com a influencia do

grande historiador de Padua, e se soube, a despeito d'isso, con-
servar-se original e adquirir uma reputação européa, deveu-o ao seu
immenso talento e ao seu consciencioso estudo. »

Não escapou, porem, á influencia d'este século de principios
rígidos e despoticos, de poesia preestabelecida, esculptural, de for-
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mas artisticas e convencionaes, a mais robusta individualidade da
litteratura portugueza.

Quando os sonorosos ecchos da poesia popular, filtrando atravez
dos séculos, quasi a desfallecer, se-reforcavam a espaços, e can-
tavam ainda as derradeiras e argentinas notas dos Romanceiros dos
primitivos tempos; quando a Musa altiva, cavalheresca da edade
média, que tantos olhos deslumbrara, immersa em mystico, esplen-
dente ether, que tantos corações inflammára para o amor e para
a gloria, que tantos braços armara em defesa da mulher, do orpham,
e da religião do Christo, reclinava agonizante a pallida fronte nos
esforçados peitos de seus gentis cavalheiros; quando a livre inspi-
ração dos poetas-trovadores, vencida, manietada, subjugada, soltava
os brados, que terrorizavam o inimigo; quando, emfim, a onda revo-
lucionaria, rompendo os últimos diques oppostos á sua dominação
na Europa, como desejosa de recuperar o tempo perdido, invadia
Portugal com vertiginosa rapidez e imprimia por toda parte o sêllo
da unidade clássica, nesta hora solemne, de dura provação para a
liberdade, se-alevanta magestoso o vulto homerico de Luiz de Ca-
mões; e seu formoso perfil, quasi divino, começa desde logo a
projectar-se na vasta tela da historia litteraria da humanidade.

Camões é o século XVI. Camões é o nome que resume a
gloria e a litteratura de uma nação inteira, ou, como dizem seus
conterrâneos, a afíirmação mais completa da nacionalidade portu-
gueza. Elle consubstancia todo este longo periodo em que dominou
o fervor pelas antigüidades grega e romana; e, d'esta altura da
historia litteraria de sua pátria, elle doira com o seu gênio os séculos
já idos, e aclara os horizontes dos séculos vindouros.

* Si a falta de liberdade para a expansão do pensamento, e a
estreiteza dos moldes clássicos, o-obrigavam muita vez a colher as
azas ao estro, e a desfigurar as delicadas fôrmas de suas produc-
ções, todavia, seu espirito naturalmente elevado, embebido do idea-
lismo poético de Platão e do amor da pátria, e enriquecido de
prodigiosa erudição, lhe-permittiram a elle compensar aquellas des-
vantagens, e occupar dentro de pouco tempo logar proeminente
entre os melhores poetas.

Si Camões, como poeta Iyrico, egualou si não excedeu ao
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mavioso Petrarca, como poeta épico não tem rival, offuscou a
gloria dos Homeros e dos Virgilios.

• A epopéa, destinada a cantar os grandes heróes e os grandes
acontecimentos da historia de um povo ou do mundo, é a mais
elevada manifestação do sentimento poético. São raros estes attes-
tados indeléveis da grandeza moral do homem, estes monumentos
inimorredouros erigidos pelo gênio na vida progressiva dos povos,
para commemoração dos feitos gloriosos do passado, e licção digna
de imitação no porvir.

Uma única epopéa, verdadeiramente merecedora d'este nome,
tem Portugal: esta lh'a-deu Camões.

« Nos séculos cultos, em que reina uma litteratura artística
e artificial, diz o sr. Pinheiro Chagas, não apparecem habitualmente
as grandes epopéas nacionaes. São estas quasi sempre o frueto
anonymo do trabalho de um povo. A epopéa de Camões tem com-
tudo um grande numero dos characteres d'estes poemas: Appa-
receu numa epocha, em que a epopéa tinha de ser regrada pelos
moldes virgilianos. Camões era um poeta culto, profundo conhe-
cedor das litteraturas clássicas : mas consubstanciara em sua alma
a alma do povo portuguez; a sua portentosa imaginação, inflam-
mada pelos grandes espectaculos e do Oriente, enthusiasmada pela
memória dos nossos grandes feitos, pela leitura dos nossos chro-
nistas, impregnada na poesia popular dos seus companheiros d'armas,
dos seus camaradas de navegações e de campanhas, recompuzera
esta epopéa, cujas paginas andavam soltas e dispersas pela tra-
dição e pela historia. Ao escrevêl-a, acceitou, mas fez estalar os
moldes clássicos. »

Camões soffreu, não ha dúvida, a influencia do seu século,
nem ha espirito que d'isso se-possa exemplar; mas, muito maior
é a influencia que elle próprio exerceu sobre o século XVI, e
sobre todos os que se-lhe-seguiram até os nossos dias.

Incontestavelmente, Camões é o maior poeta que ainda escreveu
em lingua portugueza. Também, as homenagens que lhe-fôram

prestadas em vida pelos seus contemporâneos, desde o appareci-
mento de suas primeiras rhythmas até a publicação dos Lusiadas,
cujas duas primeiras edições se-exhauriram rapidamente no mesmo
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anno de 1572, se não têem interrompido até a epocha presente.
* Em verdade, não ha nem um outro escriptor, quer em Por-

tugal, quer fora d'elle, que se-possa ufanar de um culto tão
espontâneo, tão constante, sempre crescente, e cujas obras tenham
merecido tão grande numero de reimpressões.

A Bibliothéca Nacional de Lisboa, alguns beneméritos amadores
das boas lettras, como J. Adamson, Thomas Norton e outros,
têem conseguido, á força de intelligencia e perseverantes esforços,
formar excellentes collecções das obras do grande épico portuguez.

A que actualmente possue a nossa Bibliothéca Nacional é,
sinão a melhor, certo uma. das mais ricas e selectas.

Segundo diz o abbade Diogo Barbosa Machado, entrou para
esta Bibliothéca um dos rarissimos exemplares da primeira edição
dos Lusiadas, impresso no anno de 1572.

No catalogo manuscripto d'aquelle dis tine to bibliographo, assim
inscripto « Cathalogo dos liuros da liuraria de Diogo Barbosa Ma-
chado destribuidos por elle em matérias e escrito por sua pro-
pria mão, » neste catalogo, á pag. 70, se-lê este assentamento:
n Camões. Lusiadas. Lx. 1572, 4.°, l.a edição. »

Ora sabe-se que a livraria de Barbosa Machado passou depois
para esta Bibliothéca com os livros do snr. d. João VI.

Innocencio Francisco da Silva, no vol. 5.° pag. 251, de seu
Diccionario, enumerando os exemplares existentes da outra edição
de 1572, havida geralmente por segunda, diz: « 7.° o que perten-
ceu ao extineto mosteiro de S. • Bento de Lisboa, d'aqui levado
pelo ex-benedictino Fr. João de S. Boaventura, em 1834, exis-
tente agora na Bibliothéca publica do Rio de Janeiro. »

Assim, pois, segundo o testimunho de Barbosa Machado, de-
vera existir nesta Bibliothéca um exemplar da primeira edição dos
Lusiadas de 1572; e, segundo Innocencio, também um exemplar
da segunda, impressa no mesmo anno, e egual aquella em rosto,
formato, numero de folhas, etc.

Não podemos pôr em dúvida as solemnes affirmativas de tão
conspicuos cavalheiros quão illustrados bibliographos. Mas, por in-
felicidade nossa, dos apologistas de Camões, e dos bibliophilos, nos
não 6 agora permittido comptar aquelles rarissimos exemplares
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entre o numero dos que pertencem á nossa collecção. Si elles
se não perderam, ou se não consumiram pela acção dos annos,
nutrimos ainda a esperança de os-encontrar um dia. Com a refor-
ma radical por que acaba de passar esta importante repartição, e
com as minuciosas investigações a que somos obrigados diariamente

para organizar o novo catalogo geral dos livros nella existentes, é

possivel descobrir o que reputamos perdido, e, d'est'arte, augmen-
tar com duas jóias de subido valor o thesouro de nossas rique-
zas bibliographicas.

As rhythmas de Luiz de Camões, impressas em Lisboa por
Manuel de Lyra, á custa de Estevam Lopes no anno de 1595,
constituem, por ordem chronologica, a mais antiga edição da nossa
collecção camoneana.

Esta é a edição «princeps» das rhythmas, incompleta, por
haver sido a primeira, incorrecta, porque Fernando Rodrigues Lobo,

que d'ella se-encarregou, teve escrúpulos de corrigir os erros dos
copistas.

Esta edição, não só por ter sido a primeira, como pela rari-
dade de seus exemplares, é muito apreciada e de valor inesti-
mavel.

O mesmo Manuel de Lyra, em Lisboa, no anno de 1597, deu
á estampa a quinta edição dos Lusiadas.

Si não possuímos, como já observámos, as duas primeiras
edições de 1572, nem a terceira de 1584, nem a quarta de 1591,

possuímos esta, quasi tão rara como as precedentes. Accresce que
esta quinta edição, como bem nota Innocencio da Silva, se-appro-
xima, mais que as de 1584 e 1591, do texto das duas primeiras
de 1572.

O hábil typographo, Pedro Craesbeeck, que tão bons serviços

prestou á arte typographica e ás lettras portuguezas, imprimiu
em Lisboa, no anno de 1607, sob a direcção do intelligente editor,
Domingos Fernandes, a terceira edição das rhythmas. Contém a

primeira parte. A segunda só mais tarde appareceu, em 1616.
Em uma dedicatória á Universidade de Coimbra, o editor faz

pomposos elogios a Camões, a quem põe acima dos reis e dos im-

peradores, pois d'estes, diz elle, tem havido muitos, mas, colloca-
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das no mais alto logar da poesia, só Homero, Virgilio, Tasso e
Camões.

Entre as duas edições dos Lusiadas, a de 1609 por Pedro
Craesbeeck e a de 1612 por Vicente Alvares, se-ventila uma inte-
ressante questão bibliographica. Será a de 1612, como diz I. da
Silva, a mesma de 1609 apenas com o frontispicio mudado? Crê-
mos que não: o illustre bibliographo se-enganou. Alem das diíFe-
renças em varias particularidade^ -da folha de rosto e do typo de
impressão, as duas edições diíFerem uma da outra no próprio tex-
to. Isto se-póde facilmente verificar pelo confronto, por exemplo,
da est. 48 do cant. I. e da est. 24 do cant. III. Estas diíferen-

ças bem characteristicas repellem in limine a opinião dos que pen-
sam como o illustre auctor do Dice. bibl. port.

Possuímos na collecção um exemplar curiosissimo, talvez uni-
co, pois d'elle nos não dão noticia os mais auetorizados bibliogra-
phos. O exemplar pertence a uma das edições das obras completas,
talvez de ha muito exhausta. Tem o formato in-4.° e não traz
folha de rosto.

A despeito das diíficuldades a vencer em similhantes casos,
pudemos formar, sinão uma convicção inabalável acerca do valor
bibliographico deste exemplar, ao menos uma conjectura muito ra-
cional, fundada em grande numero de probabilidades.

O exemplar ou volume contem: em primeiro lugar, um exem-
plar das rhythmas, sem folha de rosto; em segundo lugar, um
exemplar dos Lusiadas de 1609.

A que edição pertencerá aquella? Será á primeira de 1595

por Manuel de Lyra, á segunda de 1598 por Pedro Craesbeeck,
á terceira de 1607 pelo mesmo typographo, ás de 1608 e 1611
classificadas por Paria e Sousa, ou á quinta de 1614 por Vicente
Alvares, assim classificada pela seu editor Domingos Fernandes?

Parece-nos, que não pôde ser posterior a 1609, porquanto o
exemplar dos Lusiadas, que traz o mesmo volume, é de 1609.
Não pode pertencer ás duas primeiras edições, porquanto difíerem

profundamente entre si. Approxima-se mais da terceira, de 1607;
mas, o estudo aceurado e o confronto minucioso que fizemos de
ambos, nos não deixa dúvida nenhuma de que este exemplar das

'%
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Obras não pertence aquella das rhythmas de 1.607, como parece
ao snr. visconde de Juromenha.

A' vista d'isso, formulamos a seguinte conjectura: O nosso
exemplar talvez pertença á quarta edição, cuja data se não pôde
precisar, mas que necessariamente foi dada á luz, ou no anno de
1608, ou no de 1609, por diligencia de Domingos Fernandes; talvez
seja, a própria de 1608, citada por Faria e Sousa, e de cuja exis-
tencia todos até aqui teem duvidado.

O exemplar dos Lusiadas d'este nosso curioso exemplar das
Obras apresenta também muitas particularidades interessantes dig-
nas de menção; mas, no catalogo especial, que já organizámos, e,
em seguida, será publicado, o-faremos detidamente.

Segue-se a mui conhecida edição dos Lusiadas de 1613, da
Officina de P. Craesbeeck, e commentada pelo licenciado Manuel
Corrêa.

Estes commentos appareceram depois da morte do auctor. A
edição é tida em compta de menos exacta, havendo nella estâncias
incompletas e outras alteradas á vontade do commentador.

Lamentam todos que, tendo sido Manuel Corrêa contemporâneo
de Camões e vivido em sua intimidade, não tenha deixado noticia
mais precisa e circumstanciada do poeta e de suas obras, com o
que teria evitado muitas dúvidas e embaraços aos futuros escrip-
tores e commentadores.

A obra intitulada Da Creação e Composição do homem, publi-
cada em Lisboa, no anno de 1615, dividida em trez cantos e em
oitava rhythma, nâo é de Camões, sinão de André Falcão de Re-
zende. Foi o p. Thomaz de Aquino o primeiro que se-lembrou
de attribuir a Camões esta composição, que os entendidos consi-
deraram desde logo como espúria, fundando-se não só na diversi-
dade d'estylo, mas nos erros de metrificação em que abunda.

A promessa que o livreiro Domingos Fernandes fizera, quando
publicou em 1607 a primeira parte das rhythmas, cumpriu-a em
1616, dando á luz a segunda parte, impressa com as duas come-
dias do auctor EnfatriZes e Filoãemo, e uma biographia do mesmo
em forma de prólogo.

Estas poesias, até então espalhadas em mãos de diversas pes-
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soas, dão testimunho do zelo e da perseverança de Domingos Fer-
nandes, pois lhe-fôram precisos, como elle próprio confessa, não
menos de septe annos, para descobril-as e colleccional-as.

De 1621 a 1633 appareceram das rhythmas e dos Lusíadas
algumas edições de somenos importância, meras reproducções das
anteriores.

Um trabalhador infatigavel, um espirito insaciável de saber,
Manuel de Faria e Sousa, desejando prestar culto ao gênio supe-
rior de Camões, começou a commentar os Lusíadas em 1613, e
depois de haver consumido neste trabalho uns vinte e cinco annos
de sua vida, pondo egualmente em contribuição o sacrifício de não

pequenas sommas pecuniárias, conseguiu publicar os seus Com-
mentarios em Madrid, na officina de Juan Sanchez, 1639, 2 vols.
in-fol.

Esta edição é ornada de gravuras.
Precedem aos commentarios poesias feitas a Camões por Tor-

quato Tasso, Diogo Taborda Leitão, Diogo Bernardes, Manuel de
Sousa Coutinho (Frei Luiz de Sousa), e pelo próprio commen-
tador. A este dirige Lope de Vega o seguinte interessante epi-

gramma extrahido dos Lusíadas:

« Parece que guardava o claro ceo
A Manoel e seus merecimentos,
Esta empreza tam árdua que o moveo
A subidos e illustres pensamentos. »

Os commentarios são escriptos em lingua castelhana.
A's curiosas e laboriosas investigações d'este sábio é que

devemos os mais importantes esclarecimentos sobre a vida e
escriptos de Luiz de Camões.

« Manoel de Faria e Sousa, diz o sr. v. de Juromenha, que
na primeira vida que escreveu do Poeta, e. que precede o seu
commentario aos Lusíadas, seguira o Licenciado Manoel Corrêa,
collocando o nascimento de Camões em 1517, foi quem mais tarde
pôde fixar definitivamente este acontecimento acabando com as in-
certezas e tirando o motivo ás contestações. Percorrendo em 1643
a Casa da índia, teve a fortuna de encontrar no registo das pes-



86

soas que de Lisboa passaram a servir na índia desde o anno
de 1550 até o tempo em que escrevia, e em o titulo de homens
de armas o assento seguinte: — Luis de Camões filho de Simão
Vaz e Anna de Sá, moradores em Lisboa a Mouraria Escudeiro
de 25 annos barbiruivo trouxe por fiador a seu pai vai na náo
dos Burgalezes. —

Este documento infallivel, esta declaração de idade na pre-
sença de seu próprio pae, e em uma estação publica, eqüivale bem
a uma certidão de baptismo em tempo em que não havia registros
ecclesiasticos, e é a prova irrecusável para fixarmos no citado
anno de 1524 o nascimento de Camões. »

A edição dos Lusiadas, de Lisboa, por Paulo Craesbeeck, 1644,
in-24, é descuidada: falta-lhe a bella est. 125 do cant, III:

Para o céo cristalino alevantanão, etc.

A de 1651, pelo mesmo typographo, entre outras particulari-
dades, traz um soneto á sepultura de Camões, tirado de versos
de suas rhythmas por João Gomes do Pego. E' este o soneto:

« Debaixo desta pedra está metido
Hü varão sapiête, em quem Thalia
Nos versos saudosos, que escrevia,
Alegre o mundo todo entristecido,

Sempre será formoso, & conhecido:
Que ao juizo das gentes merecia
A fama eterna ter perpetuo dia,
Que já por exercicio lhe he devido:

Musica com voz alta, & muy subida
Copioso exemplario para a gente,
Onde sua fineza mais se apura.

Hua memória nova, & nunca ouvida,
Hum peito magoado, & descontente
Jazem debaixo desta sepultura. »

Vamos encontrar na edição das obras completas, publicada



87

em Lisboa por Antônio Craesbeeck, 1669, com os argumentos e
o indice dos nomes próprios de João Franco Barreto, uma terceira
parte das rhythmas com este titulo: « Terceira parte das rimas
do principe dos poetas portuguezes Luis de Camoens, tirados de
vários manuscriptos, muitos da letra do mesmo Autor, por D. An-
tonio Alvarez da Cunha, etc. »

Esta parte é toda formada de poesias até então inéditas. Por
este motivo é muito estimada esta edição, e serve de edição prin-
ceps no que diz respeito ás poesias contidas nesta terceira parte.

São de Lisboa, da imprensa de Theotonio Dâmaso de Mello
e da craesbeeckiana, e dos annos de 1685 e 1689, os Commen-
tarios ás rhythmas por Manuel de Faria e Sousa.

Precedem aos commentarios uma biographia de Camões e um
juizo critico das rhythmas.

Para fazer o elogio d'este trabalho de Faria e Sousa basta
transcrever aqui as seguintes palavras da dedicatória do editor
Dâmaso de Mello ao marquez de Gouvea: « Esta he a primeyra
vez que saem á luz as rimas do Grande Luis de Camoens, illus-
tradas por Manoel de Faria, & Sousa, escriptores ambos de tão
es clareei da. fama, que lhes bastão por Panegyricos, as repetidas
vozes do universal applauso. »

Esta edição é para nós tanto mais preciosa, quanto nem um
outro commentaiio ás rhythmas possuimos na collecção.

Depois da edição das obras completas, em que vem um exem-
plar dos Lusiadas de 1702 com os argumentos e indice dos nomes
próprios de João Franco Barreto, segue-se a de 1720, da officina
de José Lopes Ferreira. Esta traz os commentarios aos Lusiadas
por Manuel Corrêa e uma biographia de Camões por um de seus
mais auetorizados biographos—o chantre Manuel Severim de Faria.
Esta edição foi acerescentada com trinta e septe sonetos, que não
traz Faria e Sousa. O illustrado Innocencio da Silva observa, po-
rém, que o editor não declara d'onde os-houvera, ou que seguran-
ça lhe- afiançava a authenticidade d'elles.

Da edição das obras completas, em 2 vols. in-24, em que
vem um exemplar dos Lusiadas de 1721, da Officina ferreiriana,
passaremos á dos Lusiadas de 1731 — 32, com os argumentos de
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J. F. Barreto e com um Apparato por Ignacio Garcez Ferreira,
entre os Arcades « Gilmedo ». Este Apparato é assim dividido:
Liv. I. Contém quanto é concernente á noticia da pessoa e escri-
ptos de L. de Camões. Liv. II. Do poema épico. Liv. III. Quali-
dades accidentaes dos Lusiadas. Liv. IV. Artificio e particulari-
dades dos Lusiadas.

Os bibliographos accusam a Ignacio Garcez Ferreira de tractar
Camões com muita severidade, e, acreditam, que o p. José Agos-
tinho de Macedo se-serviu muito do trabalho de Garcez para a
Censura ãos Lusiaãas.

Fazendo apenas menção da edição das Obras de 1759, consi-
derada por Trigoso como uma das mais correctas, e da de 1772,
em 3 vol. in-12, chegaremos aos annos de 1779 e 1780, em que
foram publicados os quatro tomos da edição preparada e dirigida
pelo celebre p. Thomaz José de Aquino. São' d'elle as notas e
observações espalhadas pelos quatro volumes, assim como o Discurso
apologético sobre a edição.

Quanto ao texto dos Lusiadas Th. de Aquino seguiu a M. de
Faria e Sousa, guiando-se pelos Commentarios da edição de 1639.
A's poesias lyricas junctou as que se-suppõem usurpadas por Ber-
nardes, e as obras attribuidas.

O sr. visconde de Juromenha considera esta edição como a
mais completa das obras de Camões.. Innocencio da Silva contesta
esta opinião, dizendo que as reimpressões de 1782 e 1815 são
mais completas do que esta, pelas correcções, emendas e novos
addicionamentos que contéem.

Somos chegados ao século XIX, e neste, mais ainda que nos
anteriores, o apreço ao superior talento de Camões se-manifesta de
um modo brilhante pela multiplicidade das edições de suas obras,
pela nitidez e correcção das impressões, pelo luxo e elegância das
enquadernações. Dir-se-hia que os annos recebem só.para honrar
e accrescentar o precioso legado da immortalidade.

Em 1800, saiu da Imprensa da Universidade, em Coimbra, a
edição de Joaquim Ignacio de Freitas. Contém o poema, os argu-
mentos e o indice de J. F. Barreto, um compêndio da vida do
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poeta, um argumento histórico da Lusiada, e as estâncias e licções
achadas por Faria e Sousa em dous differentes manuscriptos.

Reproducção quasi fiel d'esta é a de 1805, da Typ. lacerdina.
A que foi editada por J. E. Hetzig, in-16, parece ser de

Berlim, 1808.
Como dissemos, a edição de Paris, Didot Júnior, 1815, re-

produz com accrescentamentos a de 1779. Tanto estas duas como
a de 1782 trazem, alem d'aquillo que foi sempre attribuido a Ca-
mões, as licções variantes dos Lusiadas; as estâncias desprezadas
ou omittidas pelo poeta ao dar á luz a sua obra; a oitava a S.
Ursula e as eclogas IX e XIII, que se-dizem usurpadas por Ber-
nardes e são de Camões no conceito dos commentadores; as eclogas
XIV e XV, nunca impressas até 1779, e,a ecloga intitulada Cintra,
também ainda não impressa.

O patriotismo, a abnegação, o sentimento profundo da verda-
deira grandeza, ergueram a Camões e ás lettras portuguezas o
mais bello, útil e perduravel monumento. D. José Maria de Sousa
Botelho Mourão e Vasconçellos, segundo senhor de Ovelha do
Marão, morgado de Mattheus, sócio da Academia Real das Scien-
cias de Lisboa, preparou a expensas suas e deu á estampa a rica
edição dos Lusiadas do anno de 1817. Esta edição é sem duvida
uma das obras primas saídas das officinas do eximio typographo
francez Firmin Didot.

No que respeita á elegância de tjqjos e nitidez de impressão,
a edição de 1817 prova do modo o mais irrefragavel a perfeição
a que chegou neste século a arte typographica. A Academia Real
das Sciencias, a quem foi ella apresentada, nomeou de seu seio
uma commissão especial para lhe-dar compta d'esta obra monu-
mental. O parecer da commissão, tanto sobre a parte artística
como sobre a parte litteraria d'esta edição, é minucioso, e alta-
mente lisongeiro para o morgado de Mattheus.

As estampas são gravadas pelos melhores artistas da Europa
sob a direcção do intelligente e afainado Gérard. Quanto ao texto
o morgado de Mattheus preferiu o cia primeira edição de 1572. por
julga-la mais authentica, feita sobre o próprio manúscripto de
Camões.
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0 editor mandou tirar somente duzentos e dez exemplares e
não quiz que os-expuzessem á venda. Consta que distribuiu cento
e oitenta e dòus. Os outros ficaram em poder de seus herdeiros.

Não é das mais importantes a edição dos Lusíadas feita em
Avinhão, Officina de Fr. Seguin, 1818. A de Paris, F. Didot,
1819, é uma formosa edição in-8.° Não tendo sido a de 1817 in-4.°
destinada á venda publica, T. Verdier e F. Didot, com o lou-
vavel intuito de prestarem um bom serviço á nação portugueza e
á sua litteratura, reproduziram em 1819, quasi integralmente, e,
segundo Innocencio da Silva, com mais correcção do texto, a rica
edição de 1817.

Temos na collecção uma edição dos Lusíadas, de cuja exis-
tencia duvidam o mesmo Innocencio da Silva e o snr. visconde
de Juromenha, não obstante vir ella citada no catalogo de Tho-
mas Norton. E' força, porém, ceder á evidencia. A edição existe,
e é de Paris, da typ. de J. Smith, 1820, 2 tom. em 1 vol. in-12.
Serviu evidentemente de texto a esta a edição in-4.° de 1817, ou
a in-8.° de 1819.

A de 1821 é a mesma de 1820, apenas com a mudança de
folha de rosto. A de 1827, primeira da Typ. rollandiana, traz sim-

plesmente o texto, precedido de dous argumentos. A de 1823, da
typ. F. Didot, é uma das mais apreciadas.

A edição das obras completas de Hamburgo, 1834, correctas
e emendadas por J. V. Barreto Feio e J. Gr. Monteiro, passa, no
entender dos bibliographos, por uma das mais correctas. Analysam
os editores o merecimento dos Lusíadas, criticam a edição do
morgado de Mattheus, e dão uma noticia da vida de Camões. Ser-
viram-se, como era natural, dos trabalhos já feitos, e, especial-
mente, dos de Manuel de Faria e Sousa e do p. Thomaz José de
Aquino.

No anno de 1835 fez-se em Lisboa uma impressão incorrecta
do Aãamastor, episódio extrahido do cant. V. dos Lusíadas, e ou-
tra da Ilha ãe Venus, episódio extrahido do cant. IX.

Firmin Didot, em 1836, reproduz fielmente a edição dos Lu-
siadas de 1819, e dous annos mais tarde, em 1841, apparece a
do Rio de Janeiro, estampada nas Officinas de E. & H. Laemmert.
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Esta é a que foi emendada e corrigida pelo cuidado e diügencia
de Barreto Feio e Gomes Monteiro.

No anno seguinte veio á luz a. terceira da Typ. rollandiana.
Em 1843, Francisco Freire de Carvalho, cônego da Sé archi-

piscopal metropolitana da provincia de Extremadura, professor de
oratória, poética e litteratura clássica no Lyceu Nacional de Lis-
bôa, publicou sua edição dos Lusiadas, segundo o texto das duas
edições primordiaes e das posteriores de maior credito. Esta edi-

ção é summamente apreciada pelas annotações de que é accompa-
nhada, em que se-discutem algumas questões novas, e outras ainda
não bem elucidadas pelos editores precedentes.

Após a quarta da Typ. rollandiana de 1846, segue-se a do
mesmo anno de José da Fonseca, com a declaração de que o poema
é restituido á sua primitiva linguagem, auctorizada com exemplos
extrahidos dos escriptores contemporâneos a Camões; augmentado
com a vida do poeta, uma noticia acerca de Vasco da Gama, as
estâncias e licções achadas por M. de Faria e Sousa, as variantes
colhidas nas melhores edições, e muitas notas philologicas, histo-
ricas, geographicas e mythologicas.

Esta edição é notável, quer pelo lado typographico, quer pela
correcção, diz o sr. v. de Juromenha.

Admiro-me, diz I. da Silva, de que o sr. visconde a-designe
como notável pela correcção do texto, quando é certo que o editor
se-guiou pelo de Manuel de Faria, preferindo o d'este ao das edi-
ções de 1572, e, por conseguinte, ao do morgado de Mattheus, que
aliás s. ex.a pretende seguir, segundo creio, na sua actual edição.

Parece-nos que I. da Silva tem razão. Si a edição de José da
Fonseca é notável pelo lado typographico, não o-é pela correcção
do texto, pois, seguindo elle quasi sempre a Faria e Sousa, caiu
nas mesmas faltas, alterou e mutilou mais de uma vez o genuíno
texto dos Lusiadas.

Deixando de parte as edições que se-seguiram immediátamente
á de José da Fonseca, consideremos mais por menor a de 1860-
1869, importantíssimo trabalho do mui illustrado sr. visconde de
Juromenha, impresso com toda a nitidez na Imprensa Nacional de
Lisboa, em 6 vol. in-8.° gr.
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Ouçamos o sr. A. da S. Tullio acerca do valor e utilidade
d'esta publicação: « Esta obra, em que o sr. visconde trabalhou du-
rante vinte e cinco annos, para apurar quanto a respeito de Camões
se-podia saber tanto no reino como fora d'elle, é digno de uma re-
compensa nacional. A tenacidade e escrúpulo das investigações,
estudos, confrontações, critica e erudição, que o auctor revela neste
seu memorável trabalho, bem se-póde comparar ao que, tão pacien-
teniente, punham nas suas edições os benedictinos de S. Mauro. »

Esta edição se-pode dizer, sem receio de contestação, que é a
mais completa das obras do grande poeta. O primeiro volume com-
prehende a parte histórica e bibliographica propriamente dieta. E'
ao sr. visconde que se-deve a rectificaçâo da data da morte de
Camões, que todos os seus biographos assignavam em 1579, quando
ella oceorreu aos 10 de Junho de 1580, como prova o mesmo sr.
visconde com o seguinte documento extrahido do Archivo Nacional,
Liv. III de Ementas, fl. 137: «6765 rs. no thesoureiro da chan-
cellaria da caza do ciuel a Ana de Sá may de Luis de Camões
que deos aja por outros tantos que ao dito seu filho erão deuidos
do primeiro de janeiro do anno de D.LXXX até dez de Junho
delle em que faleceo a rasão de 15$!000 per anno de tença : em
Lisboa XIII de novembro de M.D.LXXXII per dom duarte de
castelbranco. »

O segundo volume começa por uma advertência, em que o
editor expende seu juizo sobre o merecimento das rhythmas de
Camões, sobre a controvertida questão da usurpaçâo de obras d'este
poeta por Bernardes, e sobre uma traducção portugueza «Triumphos
ãe Petrarcha» por Camões.

O sexto volume contem os Lusiadas conforme o texto da se-
gunda edição de 1572.

Nos outros volumes se-acham rhythmas, prosas, traducções,
documentos, &.

Todos elles são accompanhados de notas do editor, cheias de
erudição e critério, e que lançam grande luz sobre as mais impor-
tan tes questões litterarias e bibliographicas.

Immenso foi o serviço prestado pelo snr. visconde de Juro-
menha a Portugal e ás suas lettras.
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Do anno de 1860 em diante não diminue o fervor do culto
ao gênio do eminente épico. O movimento litterario e typogra-
phico não pára. A intelligencia, a sciencia, a arte, como que se
-congraçam, unem as vozes harmoniosas, para celebrarem os altos
merecimentos do guerreiro illustre, do poeta inspirado.

As reimpressões dos Lusiadas continuam.
Em 1861 apparece a 2.a edição do Rio de Janeiro de D. J.

G. Brandão. Em 1865, a de Poissy, typ. de A. Bouret, correcta
e dada á luz por Paulino de Sousa e conforme á de 1817 do
morgado de Mattheus. Em 1866, a typ. Laemmert reproduz com
pequenas variantes a edição de 1856. Da mesma typ. 1868, outra
edição para uso das escholas. Da typ. Sousa Filho, Lisboa, 1871,
os Lusiadas conforme as edições clássicas de 1572, e com um
glossário dos nomes próprios. Seguem-se as do Porto, 1871; a
segunda de Paulino de Sousa, 1873; a de Strasburg, 1874, e,
finalmente, a de Lisboa, da typ. de Christovam Augusto Rodri-
gues, 1875, in-16.

Como se-vê d'esta rápida analyse, comprehende a nossa col-
lecção quasi todas as edições das obras de Luiz de Camões, pu-
blicadas desde o anno de 1572 até o de 1875.

A admiração pelo cantor dos Lusiadas não se-limitou, porem,
aos que faliam

 a formosa lingua nossa
Primogênita filha da latina.

As obras de Camões, e principalmente, os Lusiadas, foram
traduzidas em todas as línguas cultas. Os extrangeiros illustrados,
conscios de que o gênio tem por pátria o mundo inteiro, leram e
estudaram os Lusiadas como uma das mais completas revelações
do poder do engenho humano; e, desejando divulgar-lhe as bellezas
e pagar irm justo tributo de respeito ao talento de Camões, ver-
têram para a própria lingua o seu poema, prodigalizando-lhe ao
mesmo tempo sinceros e pomposos elogios. Foi assim que a audaz
e original creação do Adamastor, a tocante e apaixonada historia
dos amores e da morte de Ignez de Castro, o cavalheresco epi-
sódio dos Doze de Inglaterra, e a encantadora pinctura da Ilha de
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Venus, se-tornaram os cantos mais populares e mais festejados de
toda a Europa.

A primeira traducção dos Lusiadas foi feita em lingua hispa-
nhola, em oitava rhythma, por Bento Caldeira, e impressa em
Alcala de Henares, em 1580. Publicou-se no mesmo anno, em
Salamanca, a de Luiz de Tapia; e depois, em Madrid, as de 1591
e 1818. No prólogo d'esta, diz o traductor D. Lamberto Gil:
« Entre los poemas épicos de los escritores modernos los Lusiadas
de Luis de Camoens fué el primero que recebió el aplauso de todos
los literatos. Apenas vió la luz pública, todas las naciones pro-
curáron trasladarlo á sus respectivos idiomas. »

Em lingua franceza a mais antiga versão é a de Duperron de
Castera, 1735; e a melhor, na opinião dos competentes, é a de J.
B.t0 J. Millié, (Paris, typ. de F. Didot, 1825, 2 vol. in-8.°)

A traducção italiana de Cario Antonio Paggi, de Lisboa, 1658,
é pouco estimada. Bm duas chartas em forma de dedicatória o tra-
ductor exalta o merecimento de Camões, declara ter residido em
Portugal, e ser o primeiro a offèrecer á sua pátria,' a Itália, uma
traducção do poemo épico portuguez. Quanto á fidelidade d'esta
Aversão, diz o sr. v de Juromenha: « Algumas, mas poucas vezes,
o traductor alterou e addicionou algumas oitavas do Poema, movido

por uma liberdade até certo ponto desculpavel, pois o instigava o
zelo e amor da gloria da sua pátria. »

Mr. Mablin considera a traducção de Giamfrancesco Barreto,
Torino, 1772, superior a esta. O que nos-parece certo é que a de
A. Briccolani, impressa em Paris, na typ. Didot, 1826, é de todas
a mais estimada.

A Inglaterra, sempre sensivel ás manifestações do bello, não
podia ficar indifferente a estas homenagens prestadas á obra prima
da litteratura portugueza.

Richard Fanshaw foi o primeiro traductor inglez dos Lusiadas.
Sua traducção foi impressa em Londres, 1655, em 1 vol. in-fol.

O juizo dos litteratos inglezes não é em geral muito favorável
á traducção de Fanshaw. Southey classifica seu estylo de bombas-
tico, indigno da epopéa, pela trivialidade, puerilidade das compara-

Ções, e superabundancia dos provérbios; reconhece, entretanto, que
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ha animação e fidelidade na traducção, qualidades estas que a-tor-
nam ainda hoje estimada.

Mickle o-accusa principalmente de obscuro, e attribue este
defeito do traductor ao juizo errado que relativamente a Camões
fizeram mr. de Voltaire e o padre Rapin.

Ed. Quillinan considera-o requintado, prosaico e extremamente
ridículo.

O sr. v. de Juromenha emitte também nestes termos seu juizo
a respeito d'esta traducção: a Nos logares aonde não apparecem os
innegaveis defeitos do traductor, encontramos ás vezes muita fide-
lidade, não só em exprimir a idea do auctor traduzido, mas ainda
na forma métrica, quanto o tolera a dissimilitude de instrumentos
tão diversos na sua euphonia, como são as duas línguas. »

A traducção de Mickle, Oxford, 1776, foi objecto, mais que
a de Fanshaw, de censuras severas da parte de Southey e de Ed.
Quillinan; ella teve comtudo, cinco reimpressões.

Livingston, em sua traducção de 1854, colloca o assumpto
dos Lusiadas superior ao da Illiada, Eneida e Paraíso Perdido.

Coube a Edward Quillinan dar á sua pátria a melhor versão
ingleza da epopéa portugueza. E' para lamentar que a não tivesse
completado. Pessoa muito competente diz d'esta versão o seguinte:
« A traducção de Mr. Quillinan é obra digna de toda a recom-
mendação: e mesmo assim incompleta como é, e sem embargo de
mostrar quer na rima, quer na dicção, que lhe não lançou a ulti-
ma demão, o auctor eleva-se tão perto do nivel de uma bôa tra-
ducção, que é muito para lamentar que a vida lhe não chegasse
para dar á litteratura ingleza um dos seus ãesiãerata, uma fiel e
fluente versão do épico portuguez. »

A primeira traducção allemã é a do dr. C. C. Heise, 1806
ou 1807, segundo Wolf, secretario da Academia de Vienna e con-
servador da Bibliotheca Imperial. A de J. J. C. Donner é impressa
em bellos characteres romanos. A de F. Booch, posto não tenha,
no conceito de um critico illustrado, a elegância e o mimo de lin-
guagem e de versifi cação que distingue a versão de Donner, em
compensação, porém, é de uma fidelidade e correcção escrupulosa,
o que lhe-dá sobre aquella uma vantagem rmmensa.
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D. fr. Thomé de Faria, bispo de Targa, publicou aos oitenta
annos de edade, 1622, uma traducção latina dos Lusíadas, empre-
hendida, diz elle, para alliviar seu espirito do grande pezo de tris-
teza por A^êr o estado de abatimento a que a nação se-achava re-
duzida, e para instigar seus contemporâneos á imitação dos heróicos
feitos de seus antepassados.

Das versões que se-fizeram em lingua latina foi esta a única
que chegou a ser publicada. A de fr. Francisco de S. Agostinho
nunca o-foi; e as de André Bayão, Antonio Mendes, Manuel de
Oliveira Ferreira e Philippe José da Gama, se-julgam hoje perdidas.

As traducções d.o poema nas linguas hollandeza, dinamarqueza,
sueca, russa e polaca, não offerecem nenhuma particularidade digna
de menção especial, mas acham-se todas aqui representadas.

Não terminaremos esta breve noticia das traducções, sem men-
cionar um bello specimen dos mais perfeitos trabalhos da Imprensa
Nacional de Lisboa. E' um precioso exemplar, contendo o episódio
de Ignez de Castro, extrahido do canto III dos Lusíadas e tra-
duzido em 14 linguas. Este exemplar, primorosamente impresso
e enquadernado, e que mereceu enthusiasticos louvores na Expo-
sição internacional de Vienna d'Austria, onde figurou em 1873,
foi graciosamente offerecido á nossa Bibliotheca Nacional. Aqui
se-conservará elle cuidadosamente para, a todo tempo, attestar o
nosso reconhecimento e a perfeição a que chegou a arte typogra-
phica na Imprensa Nacional de Lisboa.

Um dos espectaculos mais admiráveis, e que mais engrandecem
o fim da nossa natureza moral, é a harmonia das intelligencias
cultas no ingente trabalho da perfectibilidade do gênero humano.
Atirae, si jjodeis crear, uma idéa qualquer no illimitado campo
das lettras. Os infatigaveis obreiros do progresso, os sacros levi-
tas do pensamento, surgem de todos os ponctos, e sobre a vossa
idéa se-precipitam. Si é perfeita, ouvi os seus cânticos de louvor.
Si o não é, espera um pouco; aclaram-na, limam-na, aperfeiçoam-
na : resôam então aquelles cânticos sublimes, e a vossa idéa, illu-
minada com as cores do prisma, se-vae engastar na rutilante cons-
tellação, que protege e guia os destinos da humanidade.

Camões, gênio eminentemente creador, lançou ao mundo, não
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só uma, mas centenas de idéas úteis e elevadas, que a illustre
pleiade dos homens de lettras de todos os paizes têm commentado,
divulgado e admirado.

De brazileiros, que ao poeta portuguez pagaram o rico tri-
buto de sua esclarecida intelligencia, possuímos algumas obras de
indisputável merecimento.

A' actividade e amor ao estudo do sr. dr. Mello Moraes de-
vemos « Luiz de Camões levantando o seu monumento ou a historia
de Portugal justificada pelos Lusiadas. »

A' penna do illustrado sr. dr. Castro Lopes as versões cor-
rectas e elegantes de algumas lyras de Gonzaga, e, em um appen-
dice á mesma obra, a do episódio de Ignez de Castro dos Lusia-
das, a qual assim começa :

(( Agnes interea, blandé labentibus annis,
Deliciis data, quas reddit fortuna fugaces,
Pulchra quiescebat Mondas mcerentibus arvis
Rosati lacrymis, ccelatum pectore nomen
Et flores, montesque docens resonare

Camões e o Jáo, scena dramática, impressa em Lisboa no anno
de 1856, é a primeira composição do nosso festejado mas desditoso
poeta Casimiro de Abreu; ao menos, é a primeira que do posto de
seus ensaios passou ao dominio da critica, como elle próprio diz.

Em 1872, o sfír. dr. Joaquim Nabuco publicou a sua obra
Camões e os Lusiaãas.

Foi escripto este livro, diz o auctor, como tributo de uma ad-
miração sempre crescente a Luiz de Camões no terceiro centenário
de seu poema.

E' este um trabalho de bôa critica litteraria e que faz honra
ao talento do auctor.

D'entre as muitas obras escriptas por portuguezes citaremos:
Em 1641, a Apologia de João Soares de Brito á poesia de

Camões no cant. IV. da est. 67 a 75, e cant. II est. 21; e res-
ponde á censura de um critico d'aquelles tempos, o qual segundo
pensam os escriptores, é o licenciado Manuel Pires de Almeida.

Em 1784 appareceu a defesa de D. José Valerio da Cruz da
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primeira edição dos Lusiadas do p. Thomaz José de Aquino, publi-
cada em 1779, contra a accusação injusta e desabrida que a ella
fez um presbytero da Congregação do Oratório de Lisboa, o p. José
Clemente.

Nada mais curioso e instructivo do que a grande lucta tra-
vada na primeira metade d'este século, entre o p. José Agostinho
de Macedo e os litteratos apologistas de Camões.

As « Reflexões criticas sobre o episiãio do Aãamastor » por
José Agostinho, saíram das Officinas da Impressão Regia no anno
de 1811. Na mesma typ., em 1812,' publicou José Agostinho a
« Carta ãe Manuel Mendes Fogaça, » em resposta á que lhe-dirigiu
Antonio Maria do Couto, e a x Resposta aos dois do Investigador
Portuguez que  atacam o poema Gama »

D'este mesmo anno são os opusculos: « Exame critico ão novo
poema épico intitulado O Gama  por João Bernardes da Rocha,
e Nuno Alvares Pereira Pato Moniz, e a resposta do p. José
Agostinho intitulada « O exame examinado. »

Com a temerária intenção de supplantar os Lusiadas, este
litterato compoz e deu á estampa na Impressão Regia, em 1814,
o poema épico « 0 Oriente. »

A obra, porém, não correspondeu á intenção. Todos os bons
litteratos são unanimes em considera-la muito inferior aos Lusiadas
e em censurar severamente a seu auctor pela injustiça e arrogância
com que falia de Camões.

Logo no anno seguinte, Antonio Maria do Couto, publicou
;<. Breve analyse do novo poema — O Oriente—, e Manifesto critico,
analytieo e apologetico, em que ãefenãe o insigne vate Luiz ãe Ca-
mões ãa morãaciãaãe do discurso preliminar que precede ao poema
Oriente; e se ãemonstrão os infinitos erros ão mesmo poema. »

Saiu também neste anno o « Exame analytieo e parallelo ão
poema Oriente ão R.ão J. A. ãe Maceão com a Lusiaãa ãe Camões, »
por Pato Moniz; e, quatro annos mais tarde, em 1819, a primeira
edição da «. Apologia ãe Camões por Fr. Francisco de S. Luiz
contra as Reflexoens Criticas sobre o episódio do Adamastor no
cant. V dos Lusiadas. »

A Censura ãos Lusiadas, que appareceu em 1820, produziu
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entre os homens de lettras, quer nacionaes, quer extrangeiros, pro-
funda indignação, a qual se-manifestou de prompto em todas as
linguas por vehementes accusações contra a vaidade e orgulho do
p. José Agostinho de Macedo.

Ao deixar este período da interessante lucta entre este mal-
fadado homem de lettras, como o-appellida o sr. visconde de Juro-
menha, e seus numerosos adversários, deparamos com a « Memória
histórica e critica acerca de Luiz ãe Camões e ãe suas obras » por
d. Francisco Alexandre Lobo, bispo de Viseu; com o lindo poema
« Camões », devido á alta intelligencia e apurado gosto litterario
do visconde de Almeida Garret; e com a « Cantata » de Bocage
ao episódio de Ignez de Castro dos Lusiadas.

Em 1851 vieram á luz as poesias de Luiz Augusto Pai-
meirim, entre as quaes se-acha uma intitulada « Luis ãe Camões »,
precedidas d'estes versos do mesmo Camões:

« Os desgostos me vão levando ao rio
Do negro esquecimento, e eterno somno,
Mas, tu me dá que cumpra, ó grãa rainha
Das musas, co'o que quero á nação minha. »

A poesia de Palmeirim obteve geraes applausos, e foi recitada
em todos os theatros da Capital.

« Camões, estudo historico-poetico, liberrimamente fundado sobre
um drama francês de Victor Perrot e Armonã Du Mesnil», é,
como tudo quanto saiu da penna de Antônio Feliciano de Castilho,
trabalho digno de alto apreço.

Bastante interesse tem despertado a Charta do sr. José Gomes
Monteiro a Thomas Norton sobre a situação da Ilha de Venus e
em defesa de Camões contra uma arguição, que na sua obra inti-
tulada « Cosmos » lhe-faz Alexandre Humboldt. Accompanha a esta
charta um curioso mappa comparativo de 47 edições dos Lusiadas,
para demonstrar as variantes que se-encontram nestas differentes
edições no verso 6.° da est. 21, do cant. IX.

José Silvestre Ribeiro, tendo estudado e desentranhado dos
Lusiadas as sentenças moraes e politicas, ali semeadas ás mãos
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cheias por Camões, publicou, em 1853, o seu « Estuão moral e
politico » sobre aquelle poema.

A elle também devemos «. Os Lusiaãas e o Cosmos ou Camões
consiãeraão por Humbolãt como aãmiravel pintor ãa natureza. »

O eximio litterato, o sr. Theophilo Braga, na sua « Historia
da poesia portuguesa », consagra a Camões dous volumes inteiros.
No primeiro, nos-diz qual o estado da litteratura no XVI.0 século,
e em que circumstancias appareceu o grande poeta. No segundo,
aprecia a immensa influencia que Camões exerceu sobre aquelle
mesmo século.

Entre outras obras importantes, citaremos ainda os diccio-
narios bibliographicos de Diogo Barbosa Machado e Innocencio
Francisco da Silva, onde se-encontram extensos e bem elaborados
:irtigos sobre Camões e suas obras, e sobre os escriptores que com
elle se-occuparam.

Grande cópia de trabalhos em prosa e verso tem também
apparecido em Inglaterra com relação ao poeta portuguez.

É digno de especial menção o que se-entitula <c Memoirs of
the life anã ivritings of Luis ãe Camoens », por John Adamson,
impresso em Newcastle, por Ed. Walker, 1820, 2 vol. in-8.°

Este trabalho, interessante pelas noticias que dá, e, sobretudo,

pelo superior critério que resuma de todas as suas paginas, honra
sobremaneira o espirito do sábio litterato inglez, que por nossa
litteratura tanto se-tem desvelado.

Outro escriptor inglez, que empregou suas vigílias no estudo
da litteratura portugueza, foi lord visconde Strangford.

De suas obras, a que se-inscreve « Poems from the portuguese
of Luis ãe Camoens, with remarks on his life and writings, notes &. »,
é a que mereceu mais geral acceitaçáo, a qual seJ-ia manifestado
no grande numero de reimpressões que tem tido a mesma obra.

As litteraturas allemã, italiana, hispanhola, dinamarqueza,
sueca e russa, registram egualmente em seus Annaes preciosos
trabalhos que dizem respeito ao épico portuguez.

Não concluiremos, sem indicar alguns specimens da brilhante
litteratura franceza.
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« Les amours de Camoens et de Catherine d'Ataíde, por M.me
Gautier; »

« Lettre à VAcademie Royale des Sciences de Lisbonne sur le
texte des Lusiades, por Mr. Mablin; »

« Lagonie de Luiz ãe Camoens, por Amédée Tissot; »
« Le naufrage ãe Camoens, oãe couronnée par VAcademie ães

jeux floraux, por Adolphe Puibusque; »
« Scenes ãe la nature sous les tropiques, et de leur injiuence sur

la poésie, suivies de Camoens et Jozé índio, por Mr. Ferdinand
Denis; »

« Les amours épiques, poème héroique en six chants, por F. A.
Parseval Grandmaison; »

« Etudes épiques et ãramatiques, por Victor de Perrodil. »
São. em verdade, valiosos specimens d'esta pujante litteratura,

cujas raizes alastram todos os paizes, e cujas frondes virentes
abrigam todas as intelligencias.

Mas, diz o snr. Ferdinand Denis, a mais bella das homenagens
poéticas prestadas a Luiz de Camões é a ode do cavalheiro Ray-
nouard.

Talvez pensasse também assim o insigne vate Filinto Elysio,
quando aos oitenta e cinco annos de edade, verteu para a opulenta
e formosa lingua nossa aquella admirável ode, que assim termina;

Por fim Camões. Contemplo com respeito
O Iieróe de adversos Fados,

Que exemplo de soffrer com dignidade
Em si brioso o ostenta.

Vós, Talentos, que ultraja a sorte injusta,
Ou de Homens a ignorância,

Mirai-vos n'esse brio, e firmes sede
Na luta nobre:—Vivos,

Se perseguidos sois; na Era vindoura,
Mortos, vos erguem aras.

Outras obras pudéramos ainda enumerar, si nos não quebrara
a penna o muito respeito que devemos ao sábio preceito do velho
Horacio.
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Ahi fica, porém, a largos traços esboçado, tudo quanto a nossa
collecção tem de mais precioso, quer pela forma, quer pela subs-
tância.

No seu todo, abrange a nossa camoneana duzentas e trinta e
tres obras diversas, e perto de 440 volumes. Algumas d'ellas per-
tenceram outr'ora á excellente bibliotheca de Barbosa Machado;
mas a maior parte foi ultimamente comprada ao livreiro Trübner,
de Londres, o qual por diligencia própria e por compra feita ao
intelligente colleccionador — o snr. João Evangelista Guerra Re-
bello da Fontoura—, conseguiu accumular este grande thesouro.

E' uma rara e magnífica collecção! Possa ella aproveitar ainda
aos doctos, e fecundar, com a licção do grande mestre, o espirito
d'esta generosa mocidade, que é hoje a esperança, e será amanhan
a gloria de nossa pátria !

Segue-se o catalogo exacto e minucioso da Camoneana; cremo-lo
mais completo do que os trabalhos que até aqui se-publicaram sobre
esta especialidade, e parece-nos que com o seu auxilio mais de uma
dúvida bibliographica desapparecerá do campo das conjecturas. E'
em todo o caso o espelho fiel das nossas riquezas em quanto res-
peita ao grande épico portuguez, e lendo-o não deixará a poste-
ridade de confessar que guardamos immorredouro, e ainda no lon-
ginquo império americano, o culto ardente á memória de um vulto
tão preclaro.

(Continua.)

Jpaua. de átaLdanh-CL da. ^amn.
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Contem uma dedicatória a sou amigo dr. Schoidler, um pre-
facio, uma introducção e a traducção om verso da tragédia.

Na introducção vem a versão allemã de algumas estâncias do
canto III dos Lusíadas.

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

250) Schack Staffeldts Samsede Digte.
 Still govern thou my song,

Urania, and fit audience find, though fow.

Milton. Book VIII. Udgivne af F. L. Liebenberg. 1843.
Kjobenhavn. Forlagt af Samfunãct til den ãanske Liilcraturs

Fremme TryJct hos J P. Qvist, Vog-og Noãetrykker.
2 vol. in-8.° O primeiro com XVI — 636 pag. e o segundo

com X— 636 dietas, e mais um index.
No segundo volume, dc pag. 269 a 287, traz um poemeto in-

titulado ce Camoens »
Parece-nos ser este o mesmo poemoto dc quo falia o snr. v.

do Juromenha, vol. 1." pag. 299 o 300.
(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

251) Ines de Castro. Dramma per musica da rappresentar-
si nel regio teatro di Via della Pergola l'autunno dei MDCCXCIII.
Sotto la protez. deli' A. R. di Ferdinando III. Arei duca d'Áustria
Principe Reale d'Ungheria e di Boêmia. Gran-Duca di Toscana,
&c. &c. &c.

In Firenze. MDCCXCIII. Nella Stamperia Albisziniana da S.
M. in Campo per Pietro Fantosini. Con Approvazionc.

In-8.° peq. de 46 paginas.
No prefacio se-refero a Camões. A pag. 4 so-acha a seguinte

indicação: La poesia è dei Sig. Cosirno Giotti Fiorentino. La musica
è dei celebre Sig. Maestro Gactano Andreozzi. »

(Ex libr. J. E. G. Eebello da Fontoura.)

_faãa cie. áfaldan/ia da ^ama.
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NOTICIA DAS OBRAS MANUSCRIPTAS E INÉDITAS RELATIVAS A VIAGEM PHI-

LOSOPHIA DO DRj. ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA, PELAS CAPITANIAS '-*

DO GRÂÜ-PARÁ, RIÓ-NEGRO, MATTO-GROSSO E CUYABÁ. (I788-9J2.)
' 

POR ALFREDO DO VALLE CABRAL.

(Continuado de pp. 198 ão vol. II.)

III.

. Códices de collecções particulares.
í

Pertencentes ao snr. d.or João Antonio Alves de Carvalho.

1) Viagem / á /Ilha Grande de Joannes. ./ Participada / ao 111.™0 e*
Ex.""0 Senhor / Martinho de Mello, e Castro; / Ministro, e Se-
cretário de Esta / do dos Negócios da Marinha / e Dominios
TJltra-marinos. / Pelo Naturalista Alexandre Bodrigues Ferrei-
ra / a quem acompanharão / os Desenhadores Joseph Joa- /
'quim Freire, e Joaquim Joseph / Codina' • é o Jardineiro Bo /
tanico Agostinho Joaquim / do Cabo. / Era Carta... de Dezem /
bro de / 1783. -

Com. = IU.m° e Exmo Snõr. / — Escrever a Historia Filosófica e Po-
litiea / da Ilha Grande de Joannes, por ou / tro -nome o Ma-
rajó: Eeflectir nos / Productos naturaes, que h^, e podem /
haver na dita Ilha: Presontar de / cada hum delles huã des-
cripção cir / cunstanc iada; e tão circunstancia / da, como me-
recém as suas proprie / dados, os seus usos, o as suas applica /
çõens: =
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