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Em 1832, quando foi transferido do Colégio dos Nobres para a Biblioteca Real, e 

passou a usar o nome actual, o Cancioneiro da Ajuda já tinha tido uma edição, a de 

Charles Stuart. Depois disso, teve mais quatro, as de Varnhagen, Carolina Michaëlis, 

Carter e a facsimilada de Edições Távola Redonda. A de Carolina Michaëlis teve três 

reimpressões: Bottega d’Erasmo, Olms e Imprensa Nacional. A de Carter teve uma 

reimpressão de Kraus e vai ter outra na Imprensa Nacional. Ao todo, dez edições, sem 

contar com produtos subsidiários como a edição truncada de Marques Braga e outras 

reproduções de carácter mais ou menos vulgarizador ou pedagógico. E sem contar, 

evidentemente, com as grandes edições por géneros de José Joaquim Nunes, Rodrigues 

Lapa, Rip Cohen e Graça Videira Lopes, nem com a longa série de edições individuais 

que associamos com justiça à operosidade da escola italiana, embora a moda tenha sido 

inaugurada por Lang, Nobiling e Celso Cunha. 

 Mesmo circunscrevendo os meus comentários àquelas dez edições, ocorre 

começar por perguntar: não serão edições suficientes? Faltará ao campo bibliográfico 

do cimélio da Ajuda algum tipo de edição que ainda não tenha sido empreendida? 

Estas são as questões que se podem instigantemente abordar no quadro do tema que 

tenho para tratar. Além, naturalmente, de uma apresentação do que já existe, o que 

redundará numa espécie de artigo de enciclopédia, que aliás já foi várias vezes escrito e 

com superior competência. 

 Começo pela revisão das edições do Cancioneiro da Ajuda.  

 

– Charles Stuart de Rothesay, Fragmentos de hum Cancioneiro Inedito que se acha 

na Livraria do Real Collegio dos Nobres de Lisboa. Impresso à custa de Carlos 

Stuart Socio da Acad. Real de Lisboa. Em Paris, no Paço de Sua Magestade 

Britanica, 1823, 72 fls. 
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Charles Stuart (1779-1845) foi um diplomata britânico que participou na 

reconstrução dos governos peninsulares após as guerras napoleónicas; encarregado de 

negócios em Madrid (1808) e enviado em Portugal (1810), aqui permaneceu até 1814, 

tendo sido um dos três membros do Conselho de Regência. Estes encargos não o 

impediram de se interessar pelo volume que tinha acoplados o cancioneiro e o 

Nobiliário de D. Pedro e que ainda repousava no Colégio dos Nobres, enquanto a 

Academia Real das Ciências se afadigava em ver como o havia de publicar. D. Carolina 

relata esses pitorescos episódios, que a nada conduziram (CA, II: 2-5). Stuart trocou o 

posto de Lisboa pela Haia e, pouco depois, por Paris, onde permaneceu de 1815 a 1830. 

Foi aí, na imprensa privativa da embaixada, que fez imprimir a sua privatíssima edição 

de 25 exemplares. D. Carolina admite que tenha utilizado para isso uma cópia 

mandada fazer por Robert Southey, mais tarde propriedade da Biblioteca de Berlim. 

Stuart voltou a ter significado para Portugal em 1825, quando mediou as negociações 

para a independência do Brasil, deslocando-se ao Rio de Janeiro. Foi ainda embaixador 

em S. Petersburgo, quase até à morte. Recebeu os títulos de Barão Stuart de Rothesay e, 

em Portugal, foi Conde de Machico e Marquês de Angra do Heroismo.  

 A sua edição trovadoresca não foi, decerto, um dos seus empreendimentos mais 

influentes. Celso Cunha, que a conheceu bem, arrumou-a com estas palavras: «Essa 

restrita edição de 25 exemplares poucos serviços prestou aos estudiosos. Contém 

apenas 260 cantigas e o paleógrafo que se incumbiu do treslado do texto enxameou-o 

de erros»1. Além desses erros, resultantes de dificuldades de decifração, a convicção de 

que o cancioneiro era obra de um autor único e a abolição dos espaços separadores de 

muitos poemas, que lhes fornecem individualidade, e das numerosas páginas em 

branco. Mas, pelo que sabemos, Stuart foi apenas o promotor e financeiro da edição, 

que assentou numa transcrição amanuense pela qual ninguém se responsabiliza, e a 

redução a 260 das 310 cantigas que o manuscrito contém não deixa de fazer justiça ao 

título, que mais não promete que Fragmentos.  

                                                 
1 C. Cunha, verbete «Cancioneiro da Ajuda», Dicionário de Literatura, dir. J Prado Coelho, 3ª ed., 

Porto, 1981. 
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 Entre a edição de Stuart e a de Varnhagen, deu-se a descoberta em 1840 na 

Biblioteca do Vaticano do Cod. lat. 4803, cuja riqueza em poetas e poemas novos (cerca 

de 1200 cantigas) não podia senão alargar os percursos que a erudição trovadoresca 

penosamente ia seguindo. Por outro lado, tinham sido encontradas na Biblioteca de 

Évora 11 folhas soltas de morfologia, escrita e conteúdo idênticos ao Cancioneiro, e que 

por isso foram a ele reunidas em 1843. 

 

– Francisco Adolfo de Varnhagen, Trovas e Cantares de um Codice do XIV Seculo: 

ou antes, mui provavelmente, «O Livro das Cantigas» do Conde de Barcellos, 

Madrid, 1849, 338+1 pgs.; seguido de Post-Scriptum, Madrid, 1850, 30 pgs.; e 

de Novas Páginas de Notas às «Trovas e Cantares», isto é a edição de Madrid do 

Cancioneiro de Lisboa, atribuído ao Conde Barcelos, Viena, 1868. 

 

 O brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878) veio para Portugal com 

toda a família em 1824 e foi aluno no Colégio dos Nobres, quando o cancioneiro ainda 

lá se encontrava, mas não sabemos se se encontraram. Fez estudos militares, participou 

nas campanhas liberais, foi admitido como sócio da Academia Real das Ciências, mas 

em 1840 optou pela nacionalidade brasileira e tornou-se diplomata, sendo colocado na 

legação do seu país em Lisboa em 1842, e na de Madrid em 1852. Morreu em Viena, 

onde era embaixador desde 1868.2 

 A sua edição é completa, até um pouco de mais: por erros de cáculo, Varnhagen 

conta 312 poemas. Persuadido de que todos os poemas são de um mesmo autor, o 

conde de Barcelos, deduz que a destinatária deles é uma única dama, a infanta D. 

Maria, filha de Afonso IV e mulher de Afonso XI de Castela e Leão. Em face destas 

convicções, faz o mesmo que certos editores modernos têm feito: transforma a colecção 

de poemas em passos de um romance amoroso e reordena-os de forma a baterem mais 

certeiramente com as sístoles e diástoles do par apaixonado.  

 O efeito foi no entanto, e merecidamente, favorável: foi na edição de Varnhagen 

que se fundaram desde logo estudos importantes de Ferdinand Wolf, Friedrich Diez e 

Milá y Fontanals e todos os demais que se seguiram durante meio século (com 

excepção dos que se transviaram, correndo atrás do hiper-activo Teófilo Braga). Mas o 

                                                 
2 Francisco Adolfo de Varnhagen, Correspondência Ativa, ed. Clado Ribeiro de Lessa, Rio de 

Janeiro, 1961. 
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contributo mais determinante viria do próprio Varnhagen, que em Madrid estudou 

uma cópia do cancioneiro da Vaticana, propriedade de um grande de Espanha, que D. 

Carolina achava «misterioso», mas hoje sabemos ser o duque de Fernán Nuñez, cuja 

colecção pertence à Bancroft Library (Berkeley), de onde a moderna designação por 

que o manuscrito é conhecido3. Nesse manuscrito, como explica no seu adendo de 1868 

Novas Páginas de Notas, Varnhagen reconheceu 50 canções do Cancioneiro da Ajuda, 

atribuídas a diversos poetas: explodia assim a teoria do trovador único e passava a 

saber-se que os dois cancioneiros tinham material em comum, o que Varnhagen viria a 

corroborar quando em Roma examinou o próprio códice vaticano, de que resultou o 

seu Cancioneirinho de Trovas Antigas colligidas de um grande cancioneiro da Bibliotheca do 

Vaticano, Viena, 1870 (2.ª ed. 1872). 

 Uma nova edição do códice vaticano, que superaria claramente os esforços de 

Varnhagen, foi logo a seguir empreendida por Ernesto Monaci: Il Canzoniere Portoghese 

della Biblioteca Vaticana, Halle, 1875. O modo como D. Carolina se refere a esta edição 

merece exame atento, porque ajuda a compreender o procedimento que ela própria 

depois seguiu. Primeiro, uma nota sobre a rapidez do trabalho: «A 11 de Março de 1872 

[Monaci] teve pela primeira vez entre mãos o Cancioneiro português da Bibliotheca do 

Vaticano, tomando a resolução de lhe dar publicidade. Em principios do anno seguinte 

o ms. já estava no prélo» (CA, II: 34). Depois, dá destaque à opção editorial de base: 

«edição rigorosamente diplomatica, reproduzindo o codice pagina a pagina, linha a 

linha, com representação de todas as siglas, escripturas diversas, numeração e 

paginação antiga» (CA, II: 38). Há razões para pensar que esta também foi a intenção 

inicial de D. Carolina, quando se meteu à sua edição. Mas, como as coisas acabaram 

por não correr assim, as suas palavras soam a auto-justificação: «Monaci pensou 

tambem que uma edição critica, definitiva, era empresa para o futuro. Empresa de tal 

ordem que sómente se poderia realizar ao cabo de longos e variadissimos estudos, 

tendo os doutos deante de si o edificio em ruinas, sem que o trabalho critico tivesse 

apagado vestigio algum das vicissitudes por que o codice passou. A meu ver procedeu 

bem,...» (ibidem).  

                                                 
3 ALF Askins, s.v., Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, Ed. G. Lanciani e G. 

Tavani, Lisboa, 1993. 
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 Em 1878 foi descoberto, em poder do conde Brancuti, em Cagli, um novo 

cancioneiro português, que veio a ser conhecido por Colocci-Brancuti e hoje da 

Biblioteca Nacional. Publicou-o pouco depois, apenas nas partes que não coincidiam 

com o códice vaticano, um aluno de Monaci, Enrico Molteni: Il Canzoniere Portoghese 

Colocci-Brancuti, pubblicato nelle parti che completano il codice vaticano 4803, Halle, 1880.  

 A reacção global de D. Carolina a estas descobertas é bastante tépida. O que 

mais aprecia é a atribuição de autorias que os apógrafos italianos permitem, acabando 

com o anonimato geral dos poemas da Ajuda. Quando aos resultados das colações que 

começavam a ser possíveis entre os textos, relativizava-os assim: «É facto que o 

subsidio de variantes não é abundante e que essas ajudam pouco a melhorar e 

esclarecer textos tão bem conservados como os do antigo pergaminho da Ajuda» (CA, 

II: 53).  

Um pouco de biografia talvez ajude, neste ponto. Carolina Michaëlis (1851-

1925) nasceu em Berlim, fez estudos particulares de romanística e instalou-se em 

Portugal em 1876, depois de casar com o crítico de arte Joaquim de Vasconcelos. Tendo 

a sua residência no Porto, mudou-se durante cinco meses para Lisboa no ano seguinte, 

a fim de fazer a transcrição do Cancioneiro da Ajuda: «Meses felizes e saudosos (de 

Maio a Setembro de 1877) gastei na empresa de decifrar e copiar, com paixão e 

paciência, essas páginas seis vezes seculares.» (CA, I: v). Nessa altura, ainda não havia 

conhecimento da existência do Colocci-Brancuti, mas D. Carolina ficara impressionada 

com a rapidez de execução da edição de Monaci, cuja transcrição ficara concluída em 

1872 e só na tipografia se demorara um pouco mais, três anos (D. Carolina recebia as 

folhas impressas à medida que saiam do prelo, prática de pré-difusão que depois 

também adoptaria). Compreende-se, pois, a pressa em dispor da sua própria 

transcrição do cancioneiro e a esperança de a publicar muito rapidamente. No ano 

seguinte, 1878, o marido anunciava em carta de Maio que a edição entraria no prelo 

«dentro de mais ou menos quinze dias»4. Estava combinado que a obra sairia na casa 

Niemeyer, formando conjunto com as edições de Monaci e Molteni, e seria de esperar 

que fosse, dados os prazos e os modelos, uma edição diplomática contendo apenas os 

                                                 
4 Celso Cunha, «Uma carta de Joaquim de Vasconcellos sobre o ‘Cancioneiro da Ajuda’», Boletim 

de Filologia, XXVIII, 1983. 
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poemas privativos do Cancioneiro da Ajuda, ou seja 64 cantigas que não figuravam nos 

cancioneiros V e B. Mas, segundo Joaquim de Vasconcellos informa na carta, tratava-se 

na realidade de «une édition critique avec une Introduction assez étendue, des notes 

nombreuses, des fac-similes, etc.», ou seja, exactamente o mesmo que, dois anos mais 

tarde, em 1880, prometia um prospecto difundido em Portugal e que viria a 

materializar-se na edição que hoje comemoramos. 

 Não se tratava, pois, de adicionar, lidos diplomaticamente, os textos que 

faltavam nas duas edições de Monaci e Molteni, mas de pôr estas ao serviço de uma 

edição que transcenderia o objectivo de reproduzir um cancioneiro isolado e procuraria 

aproximar-se de um possível Ur-Text do trovadorismo galego-português, 

reconstruindo para isso o seu Cancioneiro Geral. Não é seguro se o projecto já tinha, 

em 1880, essa vasta ambição (afinal, o volume prometido, apesar de in-folio, teria 

apenas 200 pgs.); mais provavelmente, só mais tarde viriam os sucessivos crescimentos 

(dois volumes, 2.000 pgs.) e adiamentos (mais de duas décadas). O original do vol. I só 

entrou na tipografia em 1895 e o do vol. II em 1900, de lá saindo faz agora cem anos. 

No plano arquitectónico, D. Carolina, tal como Teófilo Braga, conjecturava que 

um grande Cancioneiro Geral trovadoresco teria existido, do qual os três cancioneiros 

sobreviventes eram cópias parciais. A reconstrução desse cancioneiro, abstraindo de 

pormenores, fazia-a do seguinte modo (CA, II, 59, nt. 2; v. também, no detalhe, o Índice 

comparativo das pgs. 183-200): 

   

1 – 90  B 

91 – 391  A + B 

392 – 442  A + B + V 

443 – 450  A + B 

454 – 478  B 

479 – 1500  B + V 

1501 – 1578  B 

1579 – 1670  B + V 

 

Recordemos como descreve o conteúdo ideal deste conjunto (CA, II: 210): 

 

O Cancioneiro Geral gallaico-português, reconstituido com a ajuda dos 

exemplares truncados que possuimos, divide-se em tres partes 

principaes: Parte I: um Cancioneiro de Amor, com todas as cantigas em 
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que, segundo a ingenua interpretação do doutrinal antigo, elles fallam a 

ellas ou d’ellas, sendo em ambos os casos o thema de comnversa o magno 

e eterno assumpto da vida humana. Parte II: Livro dos Cantares de Amigo, 

composto de versos em que, conforme a mesma fonte, são damas, e em 

especial donzellas, as que manifestam os seus sentimentos e por isso 

mesmo podia receber o titulo de Livro das Donas ou Donzellas que lhe 

dou ás vezes. Parte III: Cancioneiro de Burlas, com versos de chacota, 

escarnho e maldizer, em que aberta ou encobertamente, se pecca contra o 

mandamento oitavo do Decalogo. 

 

Este projecto, segundo D. Carolina, não conseguiu ser executado exactamente quanto à 

distribuição dos poetas, dos poemas e à sua ordenação cronológica, mas é no troço 

correspondente ao Cancioneiro da Ajuda «que a ordem está melhor estabelecida». Não 

podia, no entanto, deixar de o reconhecer como truncado, até porque tinha disso obtido 

provas concretas durante os esforços para encontrar a implantação mais correcta dos 

fólios provenientes de Évora, e a consequente reordenação de cadernos.  

Tudo isto servia de argumento para que D. Carolina, em 1880, não se sentisse 

com vontade de cumprir o inicialmente acordado com o editor Niemeyer, 

reproduzindo diplomaticamente apenas as secções do códice da Ajuda que não 

estavam cobertas pelos apógrafos italianos (64 cantigas apenas), para servirem de 

apenso às edições de Monaci e de Molteni. Afinal, estavam ao seu alcance a 

possibilidade e a atracção de fazer muito mais: a colação dos trabalhos dos dois 

italianos com os seus próprios materiais sugeria-lhe uma estrutura para o Cancioneiro 

Geral e fornecia-lhe dados para a reconstituição de arquétipos linguísticos e textuais.  

No plano da fixação do texto dos poemas, essa reconstituição não é tão ousada 

como na edificação do Cancioneiro Geral. D. Carolina considera «em regra satisfatória a 

lição do Códice da Ajuda», pelo que geralmente a adopta, dando em aparato as 

variantes dos códices italianos; estes contribuem fundamentalmente para a 

identificação e preenchimento das lacunas e para as atribuições de autoria.  

É talvez no que respeita à língua do manuscrito que D. Carolina melhor revela 

os extremos a que estava  disposta a ir na reconstrução do passado. Apesar de se 

declarar preocupada em não desfigurar o carácter arcaico da língua, procedeu a 

substituições sistemáticas e sérias de grafias. Assim, substituiu as grafias ll e nn, para as 

palatais, que estão no manuscrito, pelas grafias lh e nh, que a partir da chancelaria de 
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Afonso III se começaram a difundir em Portugal. As suas razões são estas: «Bani os 

símbolos nn, ll por serem estranjeirismos anti-etimolójicos, não sòmente inúteis, mas 

enganadores. Escolhi nh, lh porque vingaram ainda na época trovadoresca, e 

arraigaram tão profundamente que hoje constituem um dos traços mais característicos 

da escrita portuguesa.» (Cancioneiro da Ajuda, I, 1904: XXVII.) Sabe-se hoje, e poderia 

saber-se então, que as grafias ll e nn, longe de serem estrangeirismos, eram soluções 

normais na escrita do ocidente da Península Ibérica e continuaram sendo muito 

frequentes em Portugal durante o séc. XIII, só a conta-gotas tendo sido substituídas 

pelas novidades provençalizantes introduzidas pela corte do Bolonhês. Além disto, 

esta substituição infundada tem a consequência de ocultar aspectos que, como salienta 

Maria Ana Ramos, são essenciais «quando pretendemos sugerir o perfil dos copistas a 

quem tinha sido confiada a transcrição deste tipo de cancioneiros» (pref. a reimpressão 

de Carter). De facto, a presença no ms. da Ajuda das grafias conjecturadas por D. 

Carolina levaria a pensar em cópia feita na corte portuguesa nas últimas décadas do 

séc. XIII, por amanuenses ligados à chancelaria. Embora as grafias autênticas, por 

estarem muito difundidas, não arredem a origem portuguesa da cópia, também não a 

impõem obrigatoriamente. Noutro caso, D, Carolina arrepende-se de não ter procedido 

a substituições drásticas como a antecedente; a propósito da representação da 

semivogal palatal em ditongos crescentes, lamenta-se nestes termos: «melhor fôra 

substituir tambem mia, sábia, Pavia por mha, sabha, Pavha» (n. 3). Mas, como anota 

Ramos, o ms. da Ajuda nunca representa este som com –h-, o que confere ao 

arrependimento de de D. Carolina um tom quase surreal. 

O seu procedimento nesta matéria não é singular, antes se integra numa espécie 

de ética restauradora que afligia muitos filólogos oitocentistas. Um outro caso, em tudo 

idêntico, deve-se a Karl Pietsch na sua edição dos fragmentos arturianos contidos no 

ms. 1877 da Bibl. Universitaria de Salamanca (Spanish Grail Fragments,I-II, Chicago, 

1924-25): convencido de que os fragmentos, em castelhano, eram cópias de um original 

escrito em leonês, sentiu-se autorizado a restituir ao texto as formas leonesas que 

supunha terem sido apagadas pelos copistas5. Estas, e bastantes outras, constituem, na 

                                                 
5 Ivo Castro, «Karl Pietsch e a sua edição dos Spanish Grail Fragments», Actas del I Congresso 

Internacional de Historia de la Lengua Española, II, Madrid, 1123-1129. 
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sentença de Maria Ana Ramos, «intervenções que se submeteram a intentos 

normalizadores, nem sempre coesos, que alteram o texto em aspectos gráficos que 

podem ser essenciais em qualquer análise linguística e que afastam, naturalmente, o 

códice do seu valor documental» (ibid.).  

Resumindo: no cancioneiro da Ajuda D. Carolina não viu um cimélio a 

descrever e preservar conservadoramente, mas uma peça útil para a reconstituição de 

edifício maior e mais nobre. Nele, interessou-lhe particularmente descobrir o que lhe 

terá dado origem e o transcendia. Sendo esses os valores que guiavam os filólogos da 

sua época, não temos que a julgar com os valores de hoje. Mas podemos perguntar, 

com Maria Ana Ramos6, como, depois de introduzir na sua edição, ainda que em 

apêndice, 157 cantigas que não pertenciam ao cancioneiro da Ajuda, não lhe ocorreu 

que ele ficaria muito melhor se se intitulasse Cancioneiro de Amor galego-português. E nós 

ficaríamos muitíssimo melhor, podendo amar sem restrições de qualquer espécie essa 

obra máxima da nossa erudição hisórico-filológica. 

 

– Henry Hare Carter, Cancioneiro da Ajuda. A Diplomatic Edition, New York-

London, Modern Language Association of America-Oxford University Press, 

1941. 

 

A edição diplomática de Carter constituiu uma reacção natural às liberdades 

editoriais que D. Carolina tomou para com o manuscrito da Ajuda. Sentia-se, como diz 

Maria Ana Ramos no prefácio da nova reimpressão, «o vazio de uma edição que nos 

aproximasse mais do códice, que nos espelhasse, o mais fielmente possível, as suas 

particularidades e que nos facultasse acesso rigoroso ao corpo gráfico do manuscrito». 

E que correspondesse, afinal, ao primeiro projecto editorial de D. Carolina, que ela 

abandonou com estas palavras de bastante literário arrependimento: «Se hoje 

recomeçasse, seguia outro rumo. Há muito que reconheci quanto melhor teria sido dar 

logo em 1880 a edição paleográfica para fazer corpo com os outros dois Cancioneiros» 

(CA, I: vii). 

                                                 
6 M. Ana Ramos, «O Cancioneiro ideal de D. Carolina», O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. 

Congresso Internacional, 25-28 Maio 2004, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia). 
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É esta a frase que serve de motor a Carter para a sua edição, uma das muitas 

que dedicou a textos medievais portugueses e que editou de modo escrupulosamente 

fiel à letra e às características diplomáticas dos manuscritos, nos quais vê documentos 

linguísticos e não textos literários. A transcrição é muito conservadora, mantendo 

intactas as abreviaturas e os sinais de pontuação e de acentuação. A paginação respeita 

as linhas originais do manuscrito, bem como as separações de palavras, que não são 

objecto de intervenção correctora. Anotações indicam os locais em que há rasuras, erros 

e emendas por parte do copista.Tudo contribui, assim, para que esta edição produza o 

salutar efeito de deixar ver as reais características físicas do códice.  

E, hoje, serve de eficaz complemento à edição facsimilada de que finalmente 

dispomos. 

 

– Cancioneiro da Ajuda. Edição fac-similada do códice existente na Biblioteca 

da Ajuda, com apresentação, três estudos de J. V. Pina Martins, Maria Ana 

Ramos e Francisco G. Cunha Leão, e índices. Lisboa, Edições Távola Redonda, 

1994. 

 

 Desta edição, direi apenas que é magnificente e que encerra o ciclo das edições 

que tinham de ser feitas a partir do cancioneiro da Ajuda. O que não quer dizer que 

outras não possam ser feitas. Com o que regresso à minha pergunta inicial: falta fazer 

alguma edição do nosso códice? 

 Nos recentíssimos Fundamentos da Crítica Textual 7, Barbara Spaggiari e Maurizio 

Perugi abordam esta questão de um ângulo interessante: «um dos progressos mais 

importantes da filologia moderna – dizem – prende-se, sem dúvida nenhuma, à 

valorização do cancioneiro como produto cultural autônomo e digno de estudo 

particular». Recordando que a prática mais comum consiste em os editores tomarem os 

manuscritos como simples suportes dos textos, sem levarem em conta a sua 

individualidade, aludem concretamente ao caso dos três cancioneiros galego-

portugueses para emitir a opinião de que, após meio século de edições construídas em 

torno da individualidade do autor, «é tempo, talvez, de regressar à organicidade do 

cancioneiro, retomando o espírito que animou outrora Francisco Adolfo de Varnhagen 

                                                 
7 Barbara Spaggiari e Maurizio Peruggi, Fundamentos da Crítica Textual, Rio de Janeiro, Lucerna, 

2004:120. 
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e, na sua esteira, Dona Carolina Michaëlis de Vasconcelos». Este regresso tem duas 

maneiras de se fazer: uma delas, aquela em que D. Carolina de facto excede todos, é a 

do estudo do cancioneiro orientado, segundo o programa de Elsa Gonçalves, de modo 

a «contemplar, não apenas a totalidade do conteúdo, mas também a organização 

interna (partição e ordenação dos textos, rubricas, apostilas), a materialidade 

codicológica (características externas [que] podem indicar a função e destino do livro), 

a sua génese e historicidade»8. Nesta linha, o conhecimento dos nossos cancioneiros 

trovadorescos conta com abundantes e sólidas aquisições modernas, devida entre 

outros às investigações de António Resende de Oliveira, Anna Ferrari, Maria Ana 

Ramos e da própria Elsa Gonçalves.  

 A outra maneira de regressar ao cancioneiro como corpo orgânico e finito 

parece ser a das edições. Claro está que, na edição de D. Carolina, achamos uma 

plétora de informações e de reflexões, mas o objecto que nos é proposto não é o códice 

da Ajuda e sim outra coisa. Mas perguntar-se-á se um leitor que disponha da edição de 

Carter e da facsimilada não estará habilitado a indagações próprias e proveitosas em 

torno da unidade codicológica e da compilação que ela abriga. Será preciso mais? 

Carter achava que sim. Na introdução à sua edição diplomática, anunciou que  

«The editor hopes to publish a new critical edition», o que lhe valeu um sardónico 

aparte de William Entwistle: «It is good to know that Dr Carter proposes to make a 

critical text of the Ajuda codex. We wish him all success, for at this point of criticism 

enters fallible human judgment»9. O dilema de Carter, em que ele, pensando melhor, 

não entrou, seria o seguinte:  

a) ou fazia uma edição crítica que seria de modelo interpretativo nos 64 poemas 

de que A é testemunho único e de modelo restaurativo nos restantes, recorrendo aos 

cancioneiros V e B para o ope codicum; 

b) ou fazia uma edição crítica que não usasse V e B e emendasse todos os 310 

poemas estritamente ope ingenii. 

                                                 
8 Elsa Gonçalves, s.v. «Cancioneiro», Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua 

Portuguesa, I, Lisboa, 1995. 
9  W. J. Entwistle, The Modern Language Review, XXXVIII, 1942, pp. 522. 
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 No primeiro caso, sujeitava-se a que lhe perguntassem se esperava ser melhor 

que D. Carolina, que fez o mesmo (e mais um tanto). No segundo caso, teria de 

justificar a rejeição da restante tradição manuscrita e teria ainda de explicar em que é 

que a nova edição progredia em relação à sua diplomática, visto que também nessa, 

aqui e ali, ele tinha procedido a emendas discretas. 

Não se faz uma edição crítica de testemunho único, quando existem vários 

outros testemunhos melhores na tradição. Bédier nunca escolheria o cancioneiro da 

Ajuda para seu bon manuscrit. E não se faz uma nova diplomática, quando existe uma 

boa. E só se faz uma segunda facsimilada se a primeira for de má qualidade. Portanto, 

que edição está por fazer? 

Que pena não termos aqui D. Carolina. Colocada perante esta questão, ela 

saberia como responder. Mandaria chamar os engenheiros da informática. 

 

 


