
Crabbé, Oscar e Saraiva
Três intelectuais de escol

De Oscar Lopes e António José Saraiva já aqui assinalamos devidamente
os centenários. Neste seu texto, a bem conhecida prof-, ensaísta e nossa
colaboradora aos dois junta, e muito bem, outra figura destacada, Andrée
Crabbé Rocha, sublinhando que "a sua personalidade e obra introduzem
neste trio uma componente científica e humana deveras importante"

Maria Alzira Seixo

|[ Dos vários centenários de 2017, tais

os de Alexandre Cabral, íiccionista de

mérito, ou Manuel Ferreira, iniciador
entre nós do estudo de Literaturas

Africanas de Língua Portuguesa, só

de três falo aqui, pela inequívoca

repercussão que tiveram na cultu-
ra do seu tempo e posterior. Muitas

gerações têm seguido, em Estudos

Literários, a insuperável História da

Literatura Portuguesa, de António José

Saraiva e Oscar Lopes, que equilibra
cultura e estética, história e estilística,

doutrinação e prática, autores tidos

por importantes e outros menos, bem
como escolas literárias relativamente

definidas, movimentos e tendências

de vária orientação. Nesta obra, que
é do conhecimento de praticamente
todos os que se interessam pelas nossas

Letras, deparamos com uma exposição
discursiva clara, que harmoniza ensino

e prazer da leitura. Prazer esse que
teria contra si a necessidade didáctica,
mas não tem, pois estes dois amigos,
diferentes nos intentos de pesquisa,
harmonizam- se em parceria de com-
petência e no interesse em comunicar.

Pedagogos insuperáveis da comunica-

ção do pensamento em literatura.

António José Saraiva Talvez o mais

conhecido do trio durante o séc. XX,
é familiar de notáveis nas Letras: José

Hermano Saraiva, grande comunica-

dor; Manuela Saraiva, notável docente

de Filosofia, minha querida e malogra-

da colega no Ensino Superior; e José

António Saraiva, descendente directo

dele, autor prolífero e polémicos de

trabalhos sobre a nossa vida cultural.
Como professor universitário, António
José foi docente nas melhores institui-

ções do ensino superior de Lisboa, acti-
vidade que nenhum dos três vultos fora

autorizado a exercer durante o salaza-

rismo; tendo este entretanto ensinado

em Amsterdão e Paris. Era por natureza
um pensador livre, de espírito polémico
e provocador, homem que apreciava
viver e nem por isso (ou seria por isso?)
deixou de nos brindar com estudos

importantes para o conhecimento e de-
bate da literatura, em O que é a cultura,
As ideias de Eça de Queirós, Luís de

Camões. Decisivos são os volumes Para

a História da Cultura em Portugal, bem

como estudos sobre a Inquisição, seja

na relação com Gil Vicente seja quanto
aos Cristãos Novos. Foi um dos nossos

maiores eruditos, de marca indelével

na cultura lusa: basta ler a insuperável

introdução ao "Século das Luzes", na
História da Literatura Portuguesa, para
se ajuizar sobre o alcance da notável

investigação que aí leva a cabo, bem

como do seu cariz pedagógico.

Oscar, seu parceiro na referida História,

surge-nos diferente e complementar,
de acordo com os objectivos dessa obra,

que oferece erudição e pedagogia. Na

parte que lhe cabe, o objectivo é o es-
tudo dos textos vistos em relativa auto-

nomia, embora atendendo às circuns-
tancias da criação e da vida dos autores,
bem como ao meio social da produção
e da leitura. Daí que a obra-mestra de

ambos não estejaultrapassada, tendo
merecido prolongamento até aos tem-

pos recentes pela mão de colegas por
eles indicados. E ambos (com Andrée
Crabbé Rocha, de quem falarei adiante)
foram reintegrados nas universidades

após o 25 de Abril, impedidos pelo sala-

zarismo de exercerem leccionação.
Conheci Saraiva já na Universidade

de Lisboa, após o seu exercício aca-
démico em Amsterdão. Lembro uma
noite, em casa de Teresa Rita Lopes,
em que pude admirar- lhe a persona-
lidade imponente! Sabedor, falando

com displicência do meio político
e universitário que o tinha levado a

afastar-se, exprimia-se com forte

dose de menosprezo e sarcasmo, que
integrava o gracejo aliciante e divertido;
e manifestava displicência para com
os docentes que eram ainda, em parte,
coniventes com o antigo regime. Dei-
lhe luta, sublinhei que muitos lutavam
dentro da instituição e haviam contri-
buído para a nova era, sendo Jacinto do

Prado Coelho, Lindley Cintra e Lourdes

Belchior lutadores que impediam a uni-
versidade de esmorecer, abrido portas
ao presente. Mas Saraiva era implacável
e tinha gosto em contrariar, sabendo eu

que ele e Prado Coelho eram compa-
dres, pois ele até era padrinho do meu

colega Eduardo.

Oscar Lopes Com Oscar o meu relacio-
namento foi diferente: ao fazer a minha
tese de licenciatura, e procurando
bibliografia sobre Agustina Bessa Luís,
dei com um breve apontamento seu

sobre A Muralha, no Comércio do Porto,



1957> onde, em oito a dez linhas de

coluna estreita, mencionava caracterís-
ticas da escritora que inculcava como

negativas, e que, curiosamente, me
abriram de imediato amplas e positivas

portas para o meu tema de pesquisa,

que era o da expressão do tempo no
romance. Quero com isto significar que
um breve comentário seu, marca-
damente ideológico mas certeiro, me
orientou no entendimento do fazer
literário da autora de A Sibila, sobre a

qual ainda não havia estudos, e como
em nenhuma outra parte então achei; e

que Oscar, fiel às suas opções políticas
de membro do PCP (como Saraiva,

que cedo abandonara a organização), e

exprimindo-se em função delas, se re-
velava um crítico notável, fomentador
do conhecimento livre e da orgânica do

texto, raramente trabalhada então.

Convivi com o autor de Modo de Ler em
reuniões e congressos, com admi-

ração crescente pelo seu progressivo
trabalho (história literária, ideologia,

estilística, linguística) e a minúcia com

que o apresentava; e com desgosto

por verificar que a surdez progressiva,
cruelmente devastadora em pessoa

que não vivia sem o prazer de ouvir

música, o ia minando. Mas tenho dele

lembranças bem positivas: as de reu-
niões camilianas sob a varinha mágica
de Pires Cabral, em Trás-os-Montes,
e a de José Manuel Oliveira, em Seide,
ambos harmonizando saber e diversão;

e, muito em especial, a de um singular
e improvável convívio entre Oscar, um

PC sempre convicto, e Aníbal Pinto
de Castro, entusiasta de confraria

católicas, participando ambos desse

camilianismo.
Não resisto a mencionar um encontro

que tivemos os três, num agradável

almoço à beira do Mondego, junto ao

consultório de Miguel Torga: Aníbal,
senhor dum corpo de largura im-
ponente, e do vozeirão mais temido
da então temível Universidade de

Coimbra, dominada por Boléo e

Pimpão de quem ele era uma espécie de

sucessor, e Oscar, figura frágil de falar

empenhado mas débil, e impressio-
nante agudeza no olhar. Era um deleite
ouvir aqueles dois dissertarem em
clima ameno, não sobre Linguística e

Literatura, domínios comuns de nós os

três - os Mestres e a jovem doutora que
eu era- mas sobre... astronomia, mate-
mática, física, arte, música, eu sei lá!

, e

eu ouvindo e aprendendo, boquiaberta:
o incréu, membro do PC, tão magro
que parecia uma sombra, dialogando
entusiasmado com o cristão militante

que era Aníbal, de físico rotundo e fala

tonitruante que se ouvia em derredor.
Na obra de Oscar seduz-nos o seu exer-
cício do que ele-próprio designa como
"um acto de leitura" , em especial no
trabalho "Melo Neto: as evidências do

objeto" , sobre a poesia do poeta brasi-

leiro, a partir de A Educação pela Pedra:

reclamando- se este do dito de Rafael
Alberti ao afirmar que "vai da palavra à

coisa" , postula o analista luso que "não

se trata de qualquer coisa consabida, de

qualquer 'res' ou de quaisquer 'realia'

[...], mas de uma coisa que , sem perda
do que ainda tem de independência ou
materialidade irredutível, encorpora
já trabalho humano" que é o labor da

criação literária.

44
Emula de A. J. Saraiva
e de Oscar Lopes,
Andrée Crabbé
Rocha completa em
perfeita parceria o
trio que aqui recordo
com entusiasmo e

profunda veneração

Andrée Crabbé Rocha, natural de

Nantes, dedicou-se à nossa literatura
desde a tese sobre Fialho de Almeida

que defendeu na Univ. de Bruxelas,
doutorando- se depois em Lisboa com
um estudo sobre o Teatro de Garrett,
em 1944. Ensinou na nossa Faculdade

de Letras e dispendeu notável activi-
dade em estudos científicos, nomea-
damente sobre o Cancioneiro Geral,
dedicando-se posteriormente à episto-
lografia. Como Saraiva, foi afastada do
ensino pelo salazarismo; readmitida em

1970, tive o gosto de com ela conviver

na leccionação que ambas exercíamos

António José Saraiva, Oscar Lopes e Andrée Crabbé Rocha



em Literatura Francesa, em termos
muito amigáveis e prazeiroso; mas,
sendo em Coimbra que vivia desde o

seu casamento com Miguel Torga, foi
na Universidade local que se fixou até à

reforma, em 1987.
A sua personalidade e obra introduzem
neste trio uma componente científi-
ca e humana deveras importante: de

aparência também frágil, como Oscar,
era porém senhora de insuspeitadas

competências físicas, que a levavam

a orgulhar-se da sua horta na casa
de Coimbra (e já nem falo da casa de

Trás-os-Montes, da matriz torguiana)
e de uma vida saudável que integrava
lida doméstica, rural e intelectual numa
admirável harmonia. Senhora da terra

e do saber, harmonizando colheitas
dos produtos hortícolas domésticos

com o exercício de vice-reitora da

Universidade de Coimbra, apresenta

uma extensa bibliografia académica,
a qual pede meças às dos dois colegas
de que aqui também me ocupo. Na
cuidada obra que nos legou, a sua mais

importante contribuição para o estudo

da Cultura Portuguesa é, a meu ver,
o monumental trabalho intitulado A

Epistolografia em Portugal, preciosíssi-
mo volume sem equivalente entre nós.

Vastíssimo repositório, que se inicia
com a famosa "Carta de Bruges" do

Infante D. Pedro e vai até uma missiva

de Forbela Espanca a seu irmão, o

conjunto de sete dezenas de epístolas

que nos oferece constitui um corpus
fundamental para vários tipos de es-
tudos: históricos, culturais, literários,
linguísticos, civilizacionais, e até esti-

lísticos, dado que de algumas figuras
do nosso passado se apresentam textos

diversos, dirigidos a personalidades
diferenciadas e, no que respeita ao

plano da oscilação entre a cerimó-
nia e a intimidade no trato, não só a

mesma personalidade nos apresenta

variações consoante o destinatário

encarado, como também a necessi-

dade da reserva (ou da confidência)
política impõe modos de tratamento
e de apresentação de matérias com
interesse singular.

Quer dizer: o trabalho de compila-
ção e estudo de Andrée Crabbé Rocha

não diz apenas respeito a um modo

específico da comunicação textual e /ou
literária de forte sentido historiográfico,

apelativo no jeito pessoal de apresen-
tar conteúdos; muito subtilmente,
abre-nos também pistas para reflexões

políticas, psicológicas, civilizacionais

e, em particular, modos de relaciona-

mento humano ao longo dos séculos

(contidos num mesmo livro!) , que não

são apenas preciosos para o conheci-

mento, são por vezes até curiosos e algo
divertidos no âmbito de uma civilização

que as cartas mostram bem como se

vai alterando ao longo da História. Bem

consciente disso, a autora redige uma

Introdução e uma Conclusão concisas,

mas bem explícitas, sobre o estado da
matéria que nos oferece, bem como do

respectivo envolvimento na História de

Portugal.
Obra de erudição, obviamente, A

Epistolografia em Portugal é um livro
deveras sedutor na sua apresentação
dos modos de comunicar pelo escrito

pessoal ao longo dos séculos, que

provoca no seu leitor um forte senti-

mento admirativo pela pesquisa levada

a efeito, bem como pela agudeza dos

comentários e a perspectiva analítica,

que se apresenta subtil, mas de fins

plenamente atingidos.
E é um trabalho entusiasmante pelo

que proporciona ao leitor de conhe-
cimentos muito variados: a linhagem
dos maiores epistológrafos lusos,

desde o Infante Dom Pedro até Florbela

Espanca, e onde nos atraem, e cito a

esmo, Fernão Mendes Pinto, Afonso

de Albuquerque, Garrett, Herculano,
D. Francisco Manuel, Pascoaes, Eça,
Cesário, Camilo, D. João de Castro,

Vieira, Sá-Carneiro e Pêro Vaz de

Caminha, com excelentes introduções;
as relações destes com o exercício do

poder seu contemporâneo (reis, no-
bres, figuras célebres na nossa História

e Cultura, situações particulares, etc).
Do elogio à maledicência, da comuni-

cação de procedimentos históricos "ao

vivo" à reflexão pessoal e à manifesta-

ção de decisões, ou indecisões, de vasto
alcance para o desenrolar do nosso

destino no mundo, A Epistolografia em

Portugal apresenta-se como uma obra

de alcances múltiplos e muito produti-
vos para o conhecimento e o estudo da

cultura portuguesa
Emula de Saraiva e de Oscar, ela

completa em perfeita parceria o trio

que aqui recordo com entusiasmo e

profunda veneração. Três estudiosos de

escol.JL
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