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Craveirinha, João Pedro Grabato Dias, 
Gouvêa Lemos. Relevamos, todavia, duas 
estelas dedicadas a Knopfli — em espe-
cial, «Rui Knopfli: inglês, sim, mas de-
vagar» —, colega de Embaixada, e como, 
ao contrário de muitos absorvidos pela e 
na Europa, a «contaminação cultural» 
(p. 118) o sepultou em Londres, magro 
poeta de oito títulos. 

Fora das portas da língua, e antes de 
Tchekhov, Graham Greene, Rive, J. M. 
Coetzee, Campbell, Neruda, sobressai 
«De como uma ficção histórica popular 
pôde impregnar o imaginário de um gran-
de escritor francês do século XX», painel 
de tríptico erigido a Montherlant. A rela-
ção é com Sienkiewicz, Quo Vadis? (1896, 
ano do nascimento do francês) e, mais 
do que o romance histórico num quadro 
de súbita best‑sellerização, trata-se de ver 
como «O suicídio, bebido com o leite na 
leitura de Quo Vadis?, iria constituir-se em 
tema recorrente na obra de Montherlant, 
que a ele regressa constantemente, mas 
de modo viril, solar e nada mórbido» 
(p. 161) — qual anúncio e compreensão 
do suicídio de autor civil. 

Já protagonistas da cena e acção cultu-
rais dão-se as mãos no quinto bloco, «Mis-
celânea», emparceirando com o próprio 
Eugénio Lisboa, em prol do luso patrimó-
nio não exclusivamente documental, José 
Blanco, Rui Barros Costa, etc. É moldura 
para outros tipos de intervenção: o abismo 
que separa as culturas literária e científica, 
precisões sobre a censura em Inglaterra, a 
mania de acusar de plágio tudo e todos, 
«Depoimento sobre a Crítica» e, entre o 
mais, «O Pecado de Citar», como quem 
antecipa razões para eventual reparo. 

A agilidade do autor vive igualmente 
desta estratégia, tão versátil, e sem par, na 
geografia portuguesa. A Universidade en-
sina a transcrever, em apoio de uma tese; 
mas, se distraída, confunde o sentido da 
investigação, quando não é incapaz de 

tolher o plágio. Pior: não controla a falta 
de citação, a desfaçatez com que alguns se 
alcandoram a descobridores de minas há 
muito exploradas. Donde: «A citação é 
um reconhecimento claro da propriedade 
dos outros. A não citação é um trespasse, 
uma apropriação indevida — um roubo» 
(p. 282). Citar é lembrar carinhosamente 
quem lemos e apreciámos, tornando-se 
partilha com o agora nosso leitor. Mais: 
«A verdade é que só o ignorante tem 
medo das citações, sobretudo por temer 
a força por ela acrescentada ao texto que 
a integra» (p. 280). Enquanto processo de 
organização textual, ou sintaxe ensaística, 
a Eugénio Lisboa poderia aplicar-se um 
termo que cunhámos para o modo narra-
tivo de A Queda dum Anjo: citaxe. 

Falta um olhar panorâmico e fundo so-
bre a actividade de quem, há mais de cin-
quenta anos, nos traz um ensaísmo vivo, 
que tem tanto de vário como de intrépido 
e fecundo.

Ernesto Rodrigues

NAçÃO E IDENTIDADES
PORTUGAL, OS PORTUGUESES  
E OS OUTROS
Edição de Hermenegildo Fernandes, Isabel castro 

Henriques, José da Silva Horta, Sérgio campos Matos

Lisboa, cH/FL/caleidoscópio / 2009

Tal como sucede muitas outras vezes, esta 
volumosa obra reúne, vários anos depois, 
comunicações apresentadas originalmen-
te num colóquio universitário (no caso, 
«Nação e Identidade(s) — Portugal, os 
Portugueses e os Outros», FL/UL, 9-12 
Nov. 2005). Ao contrário, porém, do que 
tantas vezes se verifica, não só a reunião é 
feita com um critério editorial claro e efi-
ciente como ainda o lapso temporal entre a 
apresentação dos textos e a sua publicação 
em nada os diminui ou condiciona a sua 
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pertinência. Nas quase 450 páginas que 
perfazem o livro encontramos periodiza-
dos, de forma nítida e acessível mesmo ao 
leitor não familiarizado com a temática, 
os diversos momentos históricos ao longo 
dos quais se formou a nação como tópico 
de reflexão e acção sociais, bem como o 
nexo que a reflexão sobre a nação formou 
com a questão política da identidade.

Não surpreende que a primeira parte do 
livro seja dedicada ao complexo «Iden-
tidade — Identidades». Com efeito, en-
quanto processo de construção de uma 
realidade social, a identidade antecede 
(lógica, se não cronologicamente) a nação. 
O que, contudo, implica desde logo a con-
sideração das identidades que compõem a 
identidade, ou, dito de outro modo, a re-
alidade problemática, mas universal, das 
múltiplas pertenças. Nesta primeira parte, 
e com naturalidade, pois o caso português 
é abordado em quase todas as interven-
ções, é a identidade religiosa que merece 
particular atenção, sendo Portugal palco 
de cruzamento de três religiões monote-
ístas. Encontramos assim a discussão da 
identidade judaica (José Augusto M. Ra-
mos), a relação de identidade e alteridade 
do «mouro» connosco (Maria Filomena 
Lopes de Barros) e, claro, a predominância 
do cristianismo (catolicismo), discutida 
de diversos modos nos ensaios de António 
Matos Ferreira e de D. Manuel Clemente. 
Não obstante, a unidade teórica deste pri-
meiro conjunto de ensaios é assegurada 
não por qualquer consideração histórico-
-geográfica, mas pelo exame do próprio 
conceito de «identidade», que os três en-
saios iniciais estudam de diversos modos: 
Enric Ucelay-Da Cal, Onésimo Teotónio 
Almeida e Pedro Calafate ensaiam todos 
abordagens amplas, das quais a leitura de 
Portugal, hoje. O Medo de Existir (de José 
Gil), por Onésimo, exemplifica na per-
feição a actualidade desta via de estudo. 
À altura em que foi apresentada a comu-

nicação o livro de Gil era assunto muito 
discutido, mas hoje, quando o medo e ter-
mos correlatos readquiriram o seu banal 
estatuto no quotidiano, as linhas de Oné-
simo dizem ainda muito sobre a identida-
de. Um ou outro pormenor (como a não 
menção de Eduardo Lourenço na crítica 
ao essencialismo identitário português) 
não retiram acuidade ao texto.

Esta mesma prioridade ao conceptual, 
ou ao teórico se assim se preferir, sobres-
sai na secção seguinte, «Nação e Estado». 
Ela recomenda uma relação entre os con-
ceitos e os contextos, sem a qual conceitos 
genéricos redundam vazios ou acríticos, 
e, como atestam as palavras dos editores, 
prolonga «uma recusa da linearidade dos 
processos de construção de identidades 
já lançada como mote» anteriormente 
(cf. p. 8-9). Menos marcada pela inter-
disciplinaridade, esta secção constrói-se 
sobretudo em termos historiográficos, 
focando em particular o final da Idade 
Média e a modernidade anterior à Revo-
lução Francesa. Não por qualquer função 
estruturante no conjunto, mas pela sua 
economia expositiva e precisão, o ensaio 
de um dos editores do livro, Hermenegil-
do Fernandes, merece menção particular. 
Sem o resumir, no que seria aliás um es-
forço escusado e algo contraproducente, 
«Dos Limites às Fronteiras: Problema 
de Escala e Funções» centra-se num pe-
ríodo da nossa História muito distante, 
o da «Reconquista» e da formação de 
Portugal, logrando fazer justiça aos seus 
antecessores na área (José Mattoso, claro) 
e, em simultâneo, desenvolver uma leitura 
do seu tema (e dos próprios conceitos que 
emprega) diversa do saber do senso co-
mum e apelativa não só do ponto de vista 
estrito da historiografia como, em geral, 
da metodologia das ciências sociais e hu-
manas. Os diversos modos de estabelecer 
fronteiras e de reconhecer limites cruzam-
-se, sem que haja possibilidade de verifi-



23�

car a afirmação de um sobre os restantes.  
«A hipótese é aqui a de uma interacção 
entre esses processos delimitadores, capaz 
de se vir a resolver a favor da criação de 
uma fronteira nacional» (p. 175).

O mote da coexistência e interpenetra-
ção de diversas escalas é aliás assumido 
pelos editores como central na terceira 
secção da obra (cf. p. 9). Esta, «Território 
e Identidades», compõe-se de duas subá-
reas, a do território português continental 
e a do território português outrora dito 
ultramarino. No primeiro caso, José Luís 
Cardoso reflecte sobre a economia na edi-
ficação da identidade nacional portuguesa 
e Sérgio Claudino dedica-se à relação re-
gional/nacional. J. L. Cardoso, com o fito 
de rastrear «a presença da nação como 
entidade e unidade de análise relevante» 
no pensamento económico português (cf. 
p. 219), recorre a exemplos da historiogra-
fia, focando os séculos xvii a xix. Come-
ça, no entanto, por definir os conceitos 
que emprega, algo tanto mais curial quan-
to na sua exposição reencontramos (como 
o próprio autor observa, cf. p. 225) algo 
que os estudiosos da nossa teoria política 
e história cultural bem sabem: entre nós, 
o liberalismo é sempre aceite com amplas 
reservas, seja por motivos económicos (à 
Esquerda), seja pelo perigo que representa 
para (algum)as tradições (à Direita). Ape-
sar de menções muito breves a temas da 
maior relevância, como sucede a propósi-
to da relação entre Oliveira Martins, Mar-
noco e Sousa, o corporativismo e o Estado 
Novo (cf. p. 227), o texto fornece pistas de 
leitura para as desenvolver (desde logo, 
obras do próprio J. L. Cardoso). Já no que 
toca ao Portugal extra-europeu, os contri-
butos de Dulce Pereira e de Maria Beatriz 
Rocha-Trindade, respectivamente sobre a 
relação entre o(s) crioulo(s) e o português 
como entidades linguísticas nos séculos 
xix e xx e sobre a emigração como motor 
de relações culturais (focando no século 

xx), complementam-se mutuamente en-
quanto abordagens das migrações con-
cebidas como fenómenos complexos: a 
deslocação de gentes, línguas, culturas 
sobressai assim de forma interpelante e 
amplamente documentada. Tal como no 
caso dos diferentes crioulos, cada caso de 
emigração apresenta características únicas 
que obstam à sua generalização, mas nem 
por isso se torna inviável alguma unidade 
metodológica, como a proposta por M. B. 
Rocha-Trindade (cf. p. 298-9).

O trajecto seguido ao longo das três 
primeiras secções, do passado remoto até 
à actualidade é, na quarta secção do livro, 
objecto de uma recapitulação em torno do 
papel específico da memória colectiva e 
dos patrimónios mais ou menos míticos a 
ela associados. Também aqui o tema ge-
ral é desenvolvido sempre através de casos 
concretos, e o registo historiográfico do-
mina. Sérgio Campos Matos dedica-se às 
narrativas literárias federalistas na Ibéria 
de Oitocentos, Francisco Contente Do-
mingues exuma a construção historiográ-
fica de um mito (a caravela como símbolo 
dos descobrimentos), Isabel Castro Henri-
ques atenta aos processos de heroicização 
colonialista nos séculos xix e xx, Manuel 
Laranjeira Rodrigues de Areia introduz 
um elemento etnográfico no conjunto 
e Vítor Serrão dedica-se ao património 
histórico-artístico como memória. É uma 
das secções mais focadas em Portugal e, 
mesmo quando o comparatismo com o 
«outro» é explícito, como sucede no en-
saio de Sérgio Campos Matos, verifica-se 
uma similitude de perspectivas entre o na-
cional e o estrangeiro (termos pouco ade-
quados aos autores federalistas centrais no 
ensaio em causa, em rigor) que sobressai e 
marca o conjunto. No texto que estamos 
a referir, de resto, isso tem uma réplica no 
próprio plano conceptual, pois a «narrati-
va» (termo colhido em Ricœur, cf. p. 309) 
identificável como iberista está indissolu-
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velmente imbricada com o ideário liberal, 
a ética da fraternidade entre os povos e a 
teorização das grandes nacionalidades, 
por oposição à historiografia conservado-
ra ou reaccionária centrada nas grandes 
figuras (cf. p. 318). 

Por último, a quinta secção, intitulada 
«Nação e Transnacionalidade», inicia-se 
justamente com dois textos nos quais o 
confronto entre os modelos historiográ-
ficos liberal e conservador é questão de 
relevo: o de Anne-Marie Thiesse, sobre 
nacionalismo na historiografia europeia 
do século xix, e o de Maria Manuela Tava-
res Ribeiro, sobre o relacionamento entre 
Portugal e a Europa nos séculos xix e xx. 
Apesar disso, e como o derradeiro texto 
ilustra («L’élargissement de l’union et la 
construction d’une identité européene», 
por Paul Alliès), é de todas a secções a me-
nos marcada pelo registo historiográfico, 
abrindo vias de contacto com as ciências 
sociais contemporâneas em geral. Uma 
opção certeira, tal como a manutenção 
nas línguas originais das comunicações 
não apresentadas em português, abrindo 
ao menos parcialmente os resultados do 
encontro para outros públicos.

Carlos Leone

Marta teixeira anacleto

INFILTRATIONS D’IMAGES
DE LA REÉCRITURE DE LA FICTION 
PASTORALE IBÉRIQUE EN FRANCE
(XVIe -XVIIIe SIÈCLES)
Amsterdão/Nova Iorque, Rodopi / 2009

A história do ensino e da investigação da 
literatura francesa em Portugal está ain-
da por fazer, embora seja inseparável da 
forma como foi constituída a história da 
literatura portuguesa, quer se considere 
a presença marcante de autores de língua 
francesa, a partir sobretudo da segunda 

metade do século xviii até aos anos 70 
do século xx, quer se tenha em conta a 
importação e a adaptação de diferentes 
quadros teóricos que, desde o século xix, 
permitiram a construção de uma literatu-
ra nacional. Abundam, por isso, em Portu-
gal, os estudos sobre a recepção de escrito-
res franceses, como se o país fosse apenas 
um receptáculo de influências sucessivas e 
contraditórias. Por outro lado, se conside-
rarmos a forma como a literatura francesa 
tem sido construída, não deixaremos de 
estranhar até que ponto são ignoradas as 
relações intertextuais que se podem esta-
belecer com outras literaturas nacionais. 
Em França, e do ponto de vista da crítica 
dominante, a literatura é francesa e daí ir-
radia para o mundo da Europa culta. Com 
poucas excepções, as relações privilegia-
das que manteve com a literatura italiana 
e ibérica, nos séculos xvi e xvii, mas tam-
bém em larga medida no século xviii, não 
têm tido o destaque que lhes é devido. 

Por todas estas razões, o livro de Mar-
ta Teixeira Anacleto, publicado por uma 
editora de referência no domínio das Hu-
manidades, representa um marco funda-
mental no estudo da literatura francesa. 
Trata-se de uma nova obra, completa-
mente reelaborada a partir da tese de dou-
toramento da estudiosa, intitulada Escrita 
e Reescrita do Texto Ficcional Bucólico. A 
Recepção do Romance Pastoril Ibérico em 
França (Séculos XVI‑XVIII), apresentada 
à Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra em 2000 e orientada por Aníbal 
Pinto de Castro e Ofélia Paiva Monteiro. 
Partindo de um corpus extenso e quase 
incomensurável, que compreende as tra-
duções francesas de Los siete libros de la 
Diana, de Jorge de Montemayor, e as suas 
continuações (Ocho libros de la segunda 
parte de la Diana, de Alonso Pérez, e da 
Diana enamorada, de Gil Polo), as ver-
sões francesas de La Constante Amarilis, 
de Cristobal de Figueiroa, da Arcadia, de 


