
>BREVE ENCONTRO<

Ernesto Rodrigues
Redescobrir A. J. Saraiva

11 0 centenário do nascimento de António José Saraiva assinala -
-se com um colóquio internacional, dias 11 e 12 de dezembro, no
Anfiteatro 111 da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O JL

falou com o seu organizador, Ernesto Rodrigues, sobre o legado desta

figura única da nossa cultura.

JL: Em que consiste este colóquio?
Ernesto Rodrigues: É uma tentativa de reler o António José Saraiva em
várias frentes . No campo de A Cultura em Portugal, há mesmo um co-
municação sobre esses três volumes; mas também na frente política e

em trabalhos sobre autores. Abordar o homem da cultura, o estudioso

e o pensador político. Haverá, por exemplo, uma comunicação do

professor Herman Salomon, discípulo dele em Amesterdão, sobre a

inquisição e os Cristãos Novos. Salomon traduziu o livro para inglês e

estuda uma obra de 1672, que traz nova luz sobre a relação do poder
político em Portugal com os Cristãos Novos .

Tudo isto traz paia o presente uma figura irrepetível?
Isso vai ficar claro, logo na segunda-
-feira, na mesa redonda coordenada pela
Teresa Rita Lopes, que fala sobre o indis-

ciplinador. Vai estar presente Eduardo

Lourenço, Fernando Gil, Vicente Jorge Silva

e Fernando Venâncio. A Teresa Rita Lopes
vai relembrar a década em que ele esteve em
Paris (onde ela o conheceu), com alguns dos

que com ele conviveram na altura. A faceta
do homem próximo de nós espero que seja
evocada pelo filho, José António Saraiva,

que irá falar da família.

É conhecido pela História da Literatura, que escreveu com Oscar

Lopes, mas ocupou-se de áreas muito diversas, não foi assim?
Sem dúvida, fez trabalhos à volta de Gil Vicente, Bernardim Ribeiro,
Camões, Correia Garção, editou o Alexandre Herculano, trabalhou
o Eça, a Tertúlia Ocidental, que é uma homenagem ao Antero e à

geração de 70. Para lá disso tudo, na História da Literatura Portuguesa
escreveu algumas partes surpreendentes - às vezes pensa-se que
quem escreveu foi o Oscar Lopes e afinal foi o António José Saraiva e

viceversa. Por exemplo, os enquadramentos históricos são dele. Isso

percebe-se das cartas com Oscar Lopes, Luísa Dacosta e Teresa Rita

Lopes, sobre as quais vou falar. Há obras que hoje aparecem como li-
vros isolados, que eu editei na Gradiva, mas, na verdade, são grandes
capítulos de A Cultura em Portugal. Além disso, nos anos 50 publicou
um livrinho sobre a ideia de escola.

E como foi esse lado político?
Nos anos 60, ele sai do Partido Comunista, após ter escrito uma carta
diretamente a Álvaro Cunhal, sem respeitar o circuito hierárquico
do partido. Interessa-se então por budismo, filosofias orientais. . .

Intervém ativamente no Maio de 1968 e até escreveu um livro sobre
isso. Não deve ficar apenas como uma figura da História da Literatura,
mas também na cultura, política, pedagogia. . . Alguém que fazia suces-
sivamente autocríticas, estava constantemente a corrigir-se. Sempre
em permanente revisão e com novos projetos, alguns dos quais não

conseguiu concretizar. E uma figura que continua a marcar gerações

O que pode ser feito para que o António José Saraiva chegue a mais

pessoas?
Por um lado, já chegou, uma vez que a História da Literatura Portuguesa
é incontornável. Mas devia-se aproveitar esta imagem de homem sim-
ples, com um lado quase selvagem, que arrastava os filhos para grandes
caminhadas era amante do campismo. Ele era um grande ecologista.
Esta figura, com estas características, poderia ser levada às escolas, jl


