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CERVANTES NA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 

Ministro de Estado da Cultura 
Francisco Weffort 

Devemos a Genival Londres a magníf ica coleção de livros de Cervantes na centenária 
Biblioteca Nacional. A coleção revela o colecionador mais do que o objeto colecionado. Genival 
Londres conhecia o valor da sua coleção, a importância do autor e o significado do personagem 
central da obra de Cervantes. Muitos são os leitores de Cervantes, que, aficionados, se tornam 
colecionadores das muitas edições que o livro mereceu. Neste caso em particular, a guarda da 
Fundação Biblioteca Nacional se distingue pela excelência das peças que a compõe, pela raridade 
da edição e o estado de conservação. 

Tudo que dissermos de Cervantes não será inédito, pois da Vida y los hechos dei ingenioso 
Cavallero D. Quijote de la Mancha temos todos um pouco. Foi o fidalgo cavaleiro o primeiro personagem 
da literatura moderna; o herói virtuoso, intransigente, indignado com o destino que tomava o 
h u m a n i s m o no advento da modern idade . O sobrance i ro Cava le i ro da Tr is te Figura é um 
incorrigível apaixonado, um asceta carente de compreensão, vivendo uma aventura, cuja fatalidade 
consiste na sua exarcebada falta de humor. Entretanto, a saga do herói é mostrada por Cervantes 
com muito humor. E, nessa sofist icada narrativa, onde sobrepuja uma irreverência crítica de 
primoroso humor, encontramos lições de tolerância, de proporção do sentido exato das coisas. 
Sem constituir a adversidade o avesso da fortuna. 

No humor obstinado do autor, o triunfo do gozo, como observou Freud, uma verdade 
desconcertante. O que é a verdade? - pergunta Dom Quixote a Sancho Pança, na já consagrada 
discussão sobre o elmo de Mambrino; e ele mesmo responde — A mim parece assim, ou assado, e a 
outro de outra maneira. Uma bacia de barbeiro vale tanto um elmo de Mambrino se cumpre a função, se permite a 
mesma ilusão. 

Muitos personagens de outros grandes romances nos ensinaram a ler Cervantes: Hamlet, 
Falstaff, d. Juan, Fausto e o nosso Macunaíma. Como Dom Quixote, todos atuaram à margem da 
realidade. Quase cinco séculos depois de ter escrito as aventuras de Dom Quixote, podemos 
dizer que compreendemos Cervantes, que conhecemos o seu personagem melhor do que ele 
que o concebeu . As inúmeras edições desta obra já t raduzidas para todos os id iomas são 
testemunho vivo da importância desse autor que não só consagrou a literatura espanhola, mas 
introduziu no teatro do mundo o modelo de personalidade do homem moderno. 
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O LIVRO, O SONHO, A EVIDÊNCIA 

Eduardo Portella 

Quando a primeira modernidade despontou no horizonte ainda imprec iso do 
Renascimento ibérico, despontaram com ela o sonho e a evidência. Adquiria as suas formas 
mais precisas, o seu adequado acabamento literário, a crítica sagaz de um mundo morto, mas 
não de todo soterrado — o mundo agonizante da cavalaria. O Engenhoso Fidalgo D. Quixote de 
la Mancha deu vida nova ao que parecia desaparecer para sempre. 

A arma e o instrumento de que se serviu Miguel de Cervantes, foi o livro —condenado, 
proscrito, identificado como a causa de todas as loucuras, frágil e forte a uma só vez. O destino 
do livro parece ter sido emblematizado, de uma vez por todas, nessa narrativa fundadora. A 
partir daí o homem moderno, herói e pícaro, assediado pela imaginação e pela concretude, jamais 
conseguiu desfazer-se dessa silhueta esguia que cobre a sua jornada como uma sombra iluminada. 
O sonho e o pesadelo se tornaram íntimos. A invenção humana e a brutalidade cotidiana 
contraponteiam o tempo todo. D. Quixote e Sancho Pança são as duas faces da mesma medalha. 

Fica-se sabendo que razão e desrazão nunca estiveram distantes, que a realidade é muito 
mais do que o visível. A decadência, que já atingira as mesas e se expande pelas mesetas da 
península, pode ser contra-restada pela força da palavra poética. E foi o que aconteceu. O livro, 
o sonho, a evidência, nunca mais se separaram. 
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Dom Quixote por José Jimenez Aranda. 
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U M CONVITE AO DOM QUIXOTE 

José Mario Pereira 

El que lee mucho y anda mucho, vee macho y sabe mucho. 
Dom Quixote, Parte II 

Decorridos quase quatro séculos de sua publicação, o Dom Quixote de Miguel de Cervantes 
(1547-1616), obra inaugural da novelística moderna, não pára de estimular a imaginação dos homens, da 
crítica, de pintores, gravadores e a de outros criadores de ficção. Considerada universalmente uma das 
maiores criações do gênero humano, encantou Gogol, Dostoievski e Turgueniev, entre os russos; Fielding, 
Sterne e Dickens entre os ingleses; Balzac, Flaubert e Proust, na França, para só nos referirmos a grandes 
mestres da literatura de qualquer tempo. 

Nosso Machado de Assis, que o lia em uma edição anotada por Dom Eugénio de Ochoa, 
publicada em Paris pela Garnier (segundo consta do catálogo elaborado por Glória Vianna), 
refere-se a ele várias vezes. No conto "Teoria do medalhão", de Papéis avulsos, aludindo aos que 
procuram os "benefícios da publicidade", escreve: "Que Dom Quixote solicite os favores dela 
mediante ações heróicas ou custosas, é um sestro próprio desse ilustre lunático." Cita-o ainda 
em "Elogio da vaidade", de Páginas recolhidas, e em crónicas de jornal. 

Quase todas as literaturas para as quais o Quixote foi traduzido reagiram criativamente a 
ele, incorporando-o, recriando-o. Um exemplo na Inglaterra — primeiro país a promover sua 
tradução — poderia ser The Spiritual Quixote (1772), do satírico Richard Graves. Joyce e Beckett 
entre os irlandeses; Aldous Huxley e Graham Greene entre os ingleses; Goethe e Thomas Mann 
na Alemanha e Juan Rulfo no México viram-se às voltas com o poder de imantação da obra 
poliédrica de Cervantes. Em carta a Engels, datada de 3 de maio de 1854, Marx conta estar 
aprendendo espanhol, e que, com a ajuda de um dicionário, já se encontra "no meio do Dom 
Quixote". Existem também ensaios que especulam sobre a importância do livro para Freud e a 
psicanálise. 

Um caso curioso é o do argentino Jorge Luis Borges, que leu a obra pela primeira vez em 
inglês, e confessaria a estranheza ao relê-la em espanhol. Entre as inúmeras referências de Borges 
ao Dom Quixote e ao seu criador, as principais são, obviamente, o "Pierre Menard, autor do 
Quixote", incluído depois em Ficções — no qual o narrador se propõe, em curiosa prova de 
admiração canibalesca, simplesmente reescrever a obra — e a "Parábola de Cervantes e do 
Quixote", em O fazedor. Num de seus diálogos com Osvaldo Ferrari, Borges foi enfático: "Poderiam 
perder-se todos os exemplares do Quixote, em castelhano e nas traduções; poderiam perder-se 
todos, mas a figura de Dom Quixote já é parte da memória da humanidade." 
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No Brasil dois poetas manifestaram enorme afeição pela figura do Quixote: Augusto Frederico 
Schmidt, em "A visita", verdadeira obra-prima da prosa evocativa, se imagina recebendo Dom Quixote 
em sua casa, confessando-lhe suas angústias pessoais e temores sobre a vida do país; e o mineiro Carlos 
Drummond de Andrade, que avulta como o autor de "Quixote e Sancho, de Portinari", série de 21 
poemas, originalmente escritos para um livro de arte com desenhos de Cândido Portinari, incluídos 
depois em As impurezas do branco. 

Tudo isso levou o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, professor Eduardo Portella, 
e o diretor do Departamento Nacional do Livro, professor Élmer Barbosa, a decidirem realizar 
uma exposição de parte da "cervantina" da FBN, na ocasião em que o Rio de Janeiro acolhe a 
Bienal do Livro, onde o país homenageado é a Espanha. A FBN possui algumas das mais preciosas 
edições da obra maior de Cervantes, acervo enriquecido em janeiro de 1992, quando a família de 
Genival Londres doou à instituição a magnífica coleção que o médico e bibliófilo reuniu ao 
longo de sua vida de irrefreável entusiasmo pelas aventuras do fidalgo manchego. 

A mostra Cervantes & Dom Quixote, que ora se inaugura, foi pensada em segmentos 
didáticos, visando não só surpreender o leitor contumaz de Cervantes como sensibilizar quem não teve 
ainda a alegria de descobrir prosa tão genial e nela enveredar sem dificuldades. Apresenta-se, de início, um 
roteiro da vida e da obra de Miguel de Cervantes em diapasão com a cronologia dos episódios fundamentais 
da história espanhola do tempo, o que permite contextualizar o livro em questão, para muitos símbolo e 
metáfora da Espanha: Dom Quixote seria a verdadeira encarnação do que há de mais profundo na psicologia 
do homem espanhol. 

A seguir, o visitante é apresentado a algumas das mais belas edições do livro. Por serem 
muito conhecidas as 380 ilustrações de Gustave Doré (1833-1883) para a editora parisiense 
L. Hachette (1863), disponíveis em qualquer edição moderna, procuramos identificar outros 
ilustradores igualmente felizes. Assim, apresentamos um José J imenez Aranda (1837-1903), 
responsável por 689 lâminas da monumental edição do tricentenário, publicada em 1905, em 
oito volumes, quatro deles de ilustrações que incluem 111 lâminas de Alpériz, Bilbao, Garcia, 
Ramos, Jiménez (Luís), L. Cabrera, Moreno Carbonero, Sorolla, Sala y Villegas, afora o estudo 
crítico de José R. Mélida. Também admiráveis são as edições barcelonesas de 1879 e 1880, a 
primeira com 100 cromos e 200 desenhos originais de Apeles Mestres gravados por Francisco 
Fuste — cuja féerie de cores lembra em alguns momentos o mundo de Bosch — e a outra ilustrada 
por diversos artistas, o principal deles Dom Ricardo Balaca. Só essas três edições já fariam a 
felicidade do mais exigente bibliófilo. Tudo nelas é perfeito, das ilustrações à tipologia; manusear 
estes exemplares em excelente estado de conservação, que o curador só conhecia de referência, 
foi emoção rara. 

Selecionamos ainda artistas como o inglês Tony Johannot, autor de gravuras e vinhetas 
notáveis, e o francês Henri Morin, com sedutoras imagens coloridas, no empenho de bem 
documentar como o Quixote vem desafiando gravadores e pintores ao longo de sua existência, e 
de expor o alto potencial de visibilidade da obra — característica explorada por cineastas da 
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qualidade de um Pabst e de um Orson Welles. "De algum modo Dom Quixote continua vivo, e ainda 
segue cavalgando pela Espanha", disse o diretor de Cidadão Kane a Peter Bogdanovich. 

Na História da caricatura no Brasil, Herman Lima incluiu dois bons desenhos de Correia 
Dias, e J. Carlos valeu-se do Quixote e de Sancho Pança para realizar várias ilustrações para a revista 
Careta, como demonstram as capas das edições de 29 de agosto de 1936 e 30 de julho de 1938. Ao exibir 
este material, a exposição chama atenção para a relevante presença do personagem cervantino nas artes 
gráficas brasileiras: chegamos a ter duas revistas batizadas de D. Quixote, como nos conta o pioneiro 
historiador (cit., vol. 2, p. 65): 

D. Quixote foi sempre um dos heróis prediletos dos nossos artistas do lápis. Seria fastidioso 
enumerar suas reencarnações, na pele dos nossos políticos, desde que a Semana Ilustrada 
apresentou o Visconde de Itaboraí como "o cavaleiro da triste figura" no ataque aos moinhos. 
Basta lembrar-se as duas grandes revistas ilustradas que em épocas diversas, respectivamente 
de 1895-1903 e de 1917-1926, circularam com o maior êxito, sob a sua invocação: a 
primeira de Angelo Agostini, e a segunda sob a direção de Bastos Tigre, com a colaboração 
artística de Julião Machado, Kaul, K. Lixto, J. Carlos, Storni, Osvaldo e tantos outros 
caricaturistas da época. 
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A história da ilustração da obra-prima de Cervantes começa no século XVIII. Em 1720, Coypel, 
pintor da corte de Luís XV, recebeu a incumbência de criar 28 cartões sobre o tema para ornamentar o 
castelo de Compiègne. Em 1738, na Inglaterra, apareceu a primeira edição de luxo,com ilustrações de J. 
Vanderbank, e só em 1771 saiu a primeira edição espanhola dignamente ilustrada por 32 lâminas de José 
Camarón. 

Cada período estético procurou interpretar o grande romance cervantino. Se em 1791 
foram publicados os desenhos de Hogarth, durante o Romantismo vieram à luz os de Doré 
gravados em madeira por H. Pisan. O Realismo pôs em circulação os cromos de Apeles Mestres 
na edição barcelonesa de 1879, e no ano seguinte ele apareceu enriquecido pela arte de Dom 
Ricardo Balaca, Pellicer, J . Gómez, Smeeton Tilly, Sadurní e Marti. 

Em 1897, os 270 desenhos de Daniel Urrabieta Vierge ganharam notoriedade, e 1905 foi 
um ano glorioso para o Quixote com a edição ilustrada por José Jimenez Aranda e outros grandes 
artistas. Afora isso, pintores espanhóis da categoria de José Maria Sert, Ignacio Zuloaga, Salvador 
Dali, Picasso e Antonio Saura vieram a contribuir, no seu tempo, para a popularização do épico 
nacional, assim como ficaram famosos os desenhos dos franceses D. H. Pouchon e Daumier, 
do russo Alexeiev, dos americanos H. I. Bacharach e A. Hann, do escocês W. Heath Robinson, 
dos alemães K. Walser e H. Hasemann, e do holandês Scholz. 

As figuras de Dom Quixote e Sancho Pança são universalmente conhecidas, até entre os 
que não leram Cervantes. De games eletrônicos a esculturas em barro do Nordeste brasileiro, é 
possível encontrar representações dos dois personagens nos mais distantes pontos do mundo. 
Mesmo no teatro, onde influenciou de Brecht a Pirandello, sua presença continua forte. Exemplo 
recente foi a ousada montagem, em outubro passado, do grupo catalão La Fura deis Baus: valendo-
se de sofisticados recursos da tecnologia midiática (vídeo, computação, etc.), D. Q. em Barcelona 
ironizava certa universidade que vê no Quixote apenas mais um objeto a ser desconstruído, e não 
uma obra cuja modernidade descarta limitações interpretativas. 

A mostra da Fundação Biblioteca Nacional expõe algumas cenas do Quixote de G. W. 
Pabst vivido, em 1934, pelo cantor lírico Fyodor Chaliapin. Mais tarde (1957), no filme colorido 
de Grigori Kozintsev, outro russo, Nicolai Cherkasov, encarnou o Cavaleiro da Triste Figura 
(1957), recentemente revivido por John Lithgow. Espera-se que em breve esteja disponível o 
filme inacabado de Orson Welles; o cineasta Júlio Bressane, que teve acesso aos negativos (de 
1955), afirma tratar-se de esplêndido material a ser editado. O visitante da Exposição poderá 
assistir trechos do Dom Quixote feito para a TV espanhola, com Fernando Rey e Alfredo Landa 
nos papéis principais, direção de Manuel Gutiérrez Aragón, e roteiro do Prêmio Nobel Camilo 
José Cela. 

Dom Quixote atiçou igualmente a imaginação de músicos famosos. Jules Massenet compôs 
uma ópera, com libreto de H. Cain, que teve na estréia, em 1910, o baixo Chaliapin no papel-
título, e da qual existe excelente gravação com José Van Dam (Quixote), Alain Fondary (Sancho 
Pança) e Teresa Berganza (Dulcinéia); Jacques Ibert escreveu as canções do filme de Pabst 
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imortalizadas pelo mesmo Chaliapin; e de Richard Strauss há um poema sinfônico, de 1898, que ganhou 
duas boas gravações sob a regência de Karajan: uma com o violoncelista francês Pierre Fournier, outra 
com o brasileiro Antonio Menezes. Baseadas no romance existem ainda a suíte Dom Quixote de Telemann/ 
Las ausências de Dulcinéa j El retablo de maese Pedro de Joaquin Rodrigo; uma ópera de câmara para 
marionetes de Manuel de Falia; o último trabalho de Maurice Ravel, Três canções de Dom Quixote a 
Dulcinéia, para barítono e orquestra (1932), e obras de Purcell (1695), Paisiello (1769), Salieri (1771), 
Mendelssohn (1827) e Mercadante (1829), entre outras. 

O livro inspirou um balé, com música de Ludwig Minkus e coreografia de Marius Petipa 
e Alexander Gorsky, que estreou no Teatro Bolshoi de Moscou, em 1869, ficou famoso nas 
performances de Rudolf Nureyev e Mikhail Barishnikov, e hoje faz parte do repertório das 
principais companhias de dança do mundo. Também virou musical, O homem de la Mancha (cuja 
Dulcinéia ganhou no Brasil a interpretação de Bibi Ferreira), depois transformado em filme com 
Sophia Loren e Peter OToole. As letras de Dale Wasserman musicadas por Mitch Leigh foram 
gravadas em disco pelo chansonnier Jacques Brel. A Exposição da FBN incorpora todos estes 
tópicos: livro, imagem, música, reflexão estética, apropriação do mito por outras literaturas, seu 
impacto na literatura mundial, nas artes gráficas, na poesia e no ensaísmo brasileiro. 

E quase impossível dimensionar tudo o que se escreveu sobre os mais diversos aspectos 
do Dom Quixote. Só na Espanha do século XX publicaram-se títulos decisivos, como os de Miguel 
de Unamuno {Vida de Don Quijote j Sancho, 1905), Azorin {La ruta de Dom Quixote, 1912), José 
Ortega y Gasset {Meditaciones dei Quijote, 1914), Américo Castro {Elpensamiento de Cervantes, 1925), 
Salvador de Madariaga {Guia dei lector dei Quijote, 1926), Luis Rosales {Cervantes j la liberdad, 1960) e 
outros ensaístas poderosos, que levaram a erudição e a especulação estético-filosófica em torno 
do Quixote a patamares nunca antes alcançados. Como fonte documental em relação à vida, à obra e à 
época de Cervantes, o maior esforço individual de pesquisa, até o momento não superado, é a enciclopédica 
obra de Luis Astrana Marin, em sete volumes (1948-1958), de que a FBN possui uma edição belamente 
encadernada. 

No Brasil, a literatura soube dialogar com o Quixote-, no romance Fogo morto (1943), de José 
Lins do Rego, notaram os críticos desde a primeira hora a influência da obra maior da literatura 
espanhola, em especial na criação do personagem capitão Vitorino Carneiro da Cunha, espécie 
de Quixote do sertão brasileiro. A influência do Quixote pode ser igualmente detectada na obra 
de Ariano Suassuna, e mesmo na de Autran Dourado e Dalton Trevisan. No plano do ensaísmo 
há uma conferência famosa de Olavo Bilac, editada também em espanhol; uma outra de San 
Tiago Dantas, que para muitos just if icaria a autoridade intelectual a ele tr ibutada pelos 
contemporâneos; o ensaio de Francisco Campos, demonstração de sensibilidade poética de um 
homem visto sobretudo como jurista autoritário; o trabalho do amazonense Osvaldo Orico, 
lendo Cervantes em paralelo com Camões, o ensaio Rui Barbosa e o Dom Quixote, de J . A. Pinto do 
Carmo, outro de Josué Montello, e até mesmo um livro de título sugestivo: Dom Quixote e Carlito, 
de Oliveira e Silva. 
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Segundo Brito Broca, na excelente Introdução à edição brasileira da José Olympio Editora, "é em 
Antônio José da Silva, o Judeu, vítima da Inquisição, que vamos encontrar, pela primeira vez, a marca do 
Quixote em nossa literatura. Sua peça, aliás denominada 'ópera jocosa', composta de duas partes e estreada 
em outubro de 1733, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, intitula-se Vida de Dom Quixote de la 
ManchcT. O crítico informa ainda que, mais de um século depois, Machado de Assis, num poema de 
exaltação ao conhaque, publicado na Marmota Fluminense a 12 de abril de 1856, dizia: 

Cognac inspirador de ledos sonhos, 
Excitante licor de amor ardente, 
Uma tua garrafa e o Dom Quixote 
Ê passatempo amável. 

E acrescenta que "numa página de 1877, sob o título Aquiles, Enéias, Dom Quixote, Rocambole, 
vemos o romancista de Brás Cubas considerar ironicamente a voga do personagem folhetinesco 
de Ponson de Terrail em cotejo com o de Cervantes e aquelas figuras mitológicas". Brito Broca 
enfatiza que o próprio Machado registrava, em crônica de 1876, "a organização de uma Cia. 
Literária, no Rio de Janeiro, somente para editar o Dom Quixote com as famosas ilustrações de 
Gustave Doré". 

Num ensaio de 1951 incorporado a esta edição da José Olympio, o folclorista Luís da 
Câmara Cascudo afirma não ter encontrado registro do Quixote no Brasil seiscentista, ressalvando, 
porém, que "não é crível o desconhecimento do Engenhoso Fidalgo para os olhos coloniais 
brasileiros". Em "Com Dom Quixote no folclore do Brasil", escreve Mestre Cascudo: 

Desde quando é lido no Brasil o Dom Quixote? Rodrigues^ Marin apurou que a primeira 
remessa do Dom Quixote para a América foi em 1605, poucas semanas depois de publicar-se 
a primeira parte do El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pedro Gon^ále^ Refolio 
apresentou à Inquisição para exame quatro caixas de livros em uma das quais viajariam cinco 
Don quixote de la mancha. Viajariam no navio São Pedro j Nuestra Senora dei Rosario, de 
mestre Juan de Alsusta, que devia tomar parte na frota de Tierra Firme de que ia como 
general Don Francisco dei Corral j Toledo. Os livros iam para Puerto Belo. O exame é 
datado de 25 de fevereiro de 1605. Dom Quixote saíra cinco ou seis semanas antes. O 
indispensável mestre Rodrigues^ Marin informa que antes de terminar o ano da publicação 
(1605) a começos do seguinte, 1606, habia en las tierras americanas cerca de mil quinientos 
ejemplares de ella. 
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Contrariando não só o crídco Brito Broca, mas também o ilustre sábio, podemos idendficar na 
obra atribuída a Gregório de Mattos — para muitos o fundador da poesia brasileira —, a primeira 
referência explícita ao livro de Cervantes, no poema em que descreve "as festas de cavalo que se fizeram no 
Terreiro [de Jesus] em louvor das onze mil virgens", texto provavelmente escrito entre 1684 e 1687 por 
se referir à presença, na platéia, do conde do Prado, filho do então governador da Bahia, o marquês de 
Minas. Ao se reportar à ação do "sobrinho do Frisão" no cavalo, afirma Gregório: 

Uma aguilhada por lança 
Trabalhava a meio trote, 
Qual o Moço de Dom Quixote, 
A que chamam Sancho Pança. 

Em outro poema, um soneto dedicado ao "Tabelião Manoel Marques", diz, no verso 
final, que ele "manhas tem de Dom Quixote"... 

Miguel de Cervantes y Saavedra nasceu no mesmo ano em que o imperador Carlos V, o 
grande rival de Lutero, venceu a batalha de Mühlberg. Sua vida adulta coincide com o reinado 
do filho de Carlos V, Felipe II (1527-1598), homem profundamente religioso, construtor do 
Escoriai e protetor de Santa Teresa, e um dos paladinos da Contra-Reforma; também sob Felipe 
II, a capital da Espanha transferiu-se de Toledo para Madri. Cervantes viria a lhe dedicar um 
poema quando de sua morte. O novo monarca, Felipe III, não herdou a vontade de poder do 
pai, entregando muitas decisões importantes a seu valido, o duque de Lerma; neste reinado os 
mouros foram expulsos, fato comentado no Quixote, embora para alguns analistas a posição de 
Cervantes sobre a questão seja ambígua. 

Sob o comando de d. Juan de Áustria, o irmão bastardo de Felipe II, Cervantes lutou contra os 
turcos na batalha de Lepanto, vencida pelos espanhóis em 7 de outubro de 1571, depois de infligirem aos 
adversários uma baixa de 30 mil mortos e 10 mil prisioneiros. Ali, segundo depoimentos da época, e 
apesar da febre que o dominava, guerreou bravamente a bordo da Marquesa, levou dois tiros e acabou por 
perder os movimentos da mão esquerda. 

Em 1575, junto com o irmão, zarpou de Nápoles com desdno à Espanha. O navio em que 
viajavam foi atacado por piratas berberescos, que os levaram prisioneiros para Argel. Com o irmão Rodrigo, 
permaneceu cadvo até agosto de 1577, quando padres trinitários o resgataram. Essa aventura é mencionada 
no Quixote, e há quem especule — refiro-me, entre outros, ao romance de Fernando Arrabal — sobre 
possíveis experiências homossexuais de Cervantes naquele momento. Libertado, dedicou-se às letras, mas 
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sustentava-se como cobrador de impostos. No mesmo ano da publicação da primeira parte do Quixote 
passou mais uma vez pela prisão, junto com a família, sob a acusação de assassinato, embora tenha sido 
logo solto ao se constatar o engano: apenas socorrera um ferido, Gaspar de Ezpeleta, que acabou morrendo 
à sua porta. 

O Quixote tornou-se um best-seller tão logo a primeira parte foi posta à venda, em 1605, 
pelo impressor Juan de la Cuesta. Mas as edições piratas impediram que Cervantes pudesse 
ganhar a vida como escritor. Além disso, viu-se alvo das mais desumanas e invejosas perseguições 
do meio literário. Afora promoverem sua confrontação com o grande teatrólogo Lope de Vega, 
seu vizinho em Madri, em 1614, um ano depois de publicar as Novelas exemplares, apareceu em 
Tarragona, assinado por Fernández de Avellaneda, um Segundo tomo dei Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, em cujo prólogo se faziam ofensas pessoais a Cervantes. O fato, se o magoou, 
provocou também a decisão de escrever a segunda parte de seu livro. Três dias antes de morrer 
em Madri — onde o sepultaram vestido com o hábito da Ordem Franciscana — terminou a 
última obra, Los trabajos de Persilesy Sigismunda, publicada postumamente e tida como uma das 
prediletas do autor. 

Supõe-se que a idéia de escrever Dom Quixote nasceu em Sevilha. O filósofo Julián Marias 
nota que: 

...hechas las cuentas, resulta que Cervantes, el Castellano, vivió cerca de veinte anos en An d aluei a, 
sobre todo en Sevilla y su comarca. La Mancha de Don Quijote nos há oscurecido bastante este hecho 
decisivo. Creo que sin Italia, primero, y Andalucia después no se entiende a Cervantes: su amor a la 
liberdad y la belle^a, su complacência en las cosas, esse entusiasmo que pone al describir la belle^a de 
una mujer o 'un pequeno pátio ladriliado, que de puro limpio y aljofifado, parecia que vertia carmín 
de lo más fino'... 

Os críticos apontam diferenças de tom entre as duas partes do Quixote. A primeira 
continha 52 capítulos e mostrava um herói mais aventureiro, empenhado em grandes conquistas, 
enquanto nos 74 capítulos da segunda parte, lançada 10 anos depois, vê-se um homem'que 
caminha, melancólico, para a morte. Nesse ponto, procuram aproximar a biografia do personagem 
à do autor. 

Visto como sátira aos romances de cavalaria, especialmente ao Amadis de Gaula (circa 1300), 
embora o gênero já estivesse em declínio à época, o Quixote impressionou e confundiu leitores. 
Há quem afirme que a "loucura" do protagonista surgiu como forma de burlar os censores. 
Afinal, quem iria ligar para os delírios de um insano? Engana-se, porém, quem acredita que só de 
loucura é feito o Quixote. Nele há também realismo, e mesmo documento sociológico: os moinhos 
de vento do tipo com os quais se debate o personagem existiam, e eram novidade na época — só 
os ricos senhores de terra os possuíam. Os pobres camponeses viam como inimigos essa moderna 
tecnologia, no que diz respeito à produtividade. Os moinhos de vento seriam, portanto, a 
máquina do capitalismo competindo deslealmente, oprimindo os pequenos produtores rurais. 
Dom Quixote, fanático por justiça, não tinha como fugir a essa luta... 
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A exposição da Fundação Biblioteca Nacional reúne também uma seleção de livros citados por 
Cervantes como pertencentes à biblioteca de Dom Quixote (Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, é um 
deles), edições do Quixote em línguas como o japonês, o chinês e o hebraico, e outras endereçadas ao 
público infanto-juvenil, como as ilustradas por Apeles Mestres e Henri Morin, além das congêneres 
nacionais. Uma das primeiras adaptações para os jovens realizou-a Monteiro Lobato (DomQuixote das 
crianças, 1940), e aqui é de notar que ainda está por fazer-se um levantamento do que as artes gráficas 
brasileiras produziram a partir do herói de Cervantes. 

Para quem quiser se aprofundar na bibliografia sobre o tema, selecionou-se, em meio à avalanche 
de textos existentes sobre Cervantes, trechos de livros facilmente encontráveis e que ajudam a melhor 
conhecer as peculiaridades da obra maior do mestre espanhol. Assim é o capítulo "A Dulcinéia encantada", 
de Erich Auerbach, em Mimesis, o ensaio "Dom Quixote e o problema da realidade", de Alfred Schutz, 
em Teoria da literatura em suasfontes, indispensável antologia organizada por Luiz Costa Lima; o capítulo 
de Michel Foucault em As palavras e as coisas; o ensaio "Cervantes, ou a crídca da literatura", de Carlos 
Fuentes, em Eu e os outros — Ensaios escolhidos; o capítulo de Ian Watt em Mitos do individualismo 
moderno, para só citar ensaios facilmente encontráveis em português. Desse modo, espera-se que o visitante 
da exposição se sinta interiormente convocado a aprofundar-se na leitura inteligente dessa obra-prima 
plurifacédca. 

Verdadeiramente enciclopédico, no Dom Quixote é possível encontrar-se referência a temas 
tão diversos quanto pintura, alimentação, judaísmo, tradução, geografia, temas médicos e jurídicos, 
superstições e ditos populares. Prosa mutante, que se renova a cada leitura, já examinada sob os 
mais variados prismas, hoje é quase impossível encontrar aspecto inexplorado nesta obra que há 
séculos diverte, inquieta e provoca reflexão. Às vezes quem pensa estar dizendo algo novo, ou 
sendo provocador, apenas parodia ou contradiz o já dito. Por exemplo: muito se tem repetido, 
com ar de encantamento, um trecho do capítulo dedicado ao Dom Quixote em How To Read and 
Why (iComo e por que ler, na edição brasileira), em que o crítico americano Harold Bloom afirma: 

(...) Se o leitor me permite uma visão estritamente secular, Cervantes me parece o único 
rival possível de Shakespeare, na literatura de ficção produzida ao longo dos últimos quatro 
séculos. Dom Quixote é comparável a Hamlet, assim como Sancho Pança está à altura de Sir 
John Falstaff. Elogio maior do que esse eu não poderia tecer. Contemporâneos perfeitos (é 
possível que tenham morrido no mesmo dia), Shakespeare, evidentemente, leu Dom Quixote, 
mas é bastante improvável que Cervantes soubesse da existência de Shakespeare. 

Vejamos agora um ponto da conferência sobre "Hamlet e Dom Quixote", pronunciada por Ivan 
Turgueniev em janeiro de 1860 , na qual consumiu 10 anos de meditação e preparo, e onde diz, entre 
outras afirmações discutíveis, que "não há traço de sensualidade no Dom Quixote"-. 
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A. imaginação evoca contente a imagem dos dois poetas contemporâneos, que morreram no mesmo 
dia, o 26 (sic) de abril de 1616. E muito provável que Cervantes não soubesse nada de Shakespeare; 
mas o grande trágico, na solidão de sua casa de Stratford, para a qual se retirou três anos antes de 
sua morte, pode muito bem ter lido a célebre novela, que já havia sido traduzida ao inglês...Que 
tema para um pintor que fosse ao mesmo tempo um pensador: Shakespeare lendo o Quixote/ 

Ninguém, em sã consciência, acusaria o erudito Bloom de plágio, mas constatamos aqui 
fenômeno interessante: um lapso de memória, provocado por sua admiração pelo texto de 
Turgueniev. Afinal, não é Bloom o teórico da "angústia da influência"? Desnecessário lembrar 
que Shakespeare fora o tema do trabalho anterior de Bloom e, dado o caráter titânico do projeto, 
ele não tinha como desconhecer a famosa conferência do autor de Pais e filhos. 

Uma antologia de citações sobre Dom Quixote corre sempre o perigo da injustiça e da omissão. 
Dostoievski, cujo O idiota é visivelmente devedor do Quixote, escreveu no Diário de um escritor (1877): 
"Esse livro, o mais triste de todos, o homem não deve esquecer de levar consigo no dia do Juízo Final." 
Para o ensaísta Alfonso Reyes, que foi embaixador do México no Rio de Janeiro, "toda consulta ao 
Quixote equivale a um proveitoso exame de conciência". Segundo o poeta espanhol Jorge Guillén, "Dom 
Quixote encarna a tragédia do homem superior que não consegue se realizar plenamente como sonhou". 
E Luis Rosales, outro gigante da interpretação do Quixote, sentenciou que "ninguém termina sua leitura 
e continua sendo o mesmo homem". 

Obra sublime, que fala de livros e convida à leitura, com ela Cervantes escreveu não só a própria 
biografia como também a de todo homem que acredita na utopia de uma vida melhor e de um mundo 
mais justo. Por isso nos identificamos com seus personagens: sofremos com as desventuras do Quixote 
montado no fiel Rocinante; nos divertimos com seu contraponto Sancho Pança, sempre empenhado em 
trazê-lo de volta à realidade; e continuamos a crer - como dizia Menéndez Pidal - que nunca existirá 
mulher mais bela que Dulcinéia. Livro simultaneamente irônico e melancólico, que induz à solidariedade, 
à gratidão, interpela os poderosos e desperta afeição pelos deserdados da terra, conclamando ao amor, à 
amizade e ao entendimento, o Dom Quixote é também convocação à transcendência, recusa moral da 
corrupção e da mentira, uma aposta na moralidade e na ética. E não foi por outra razão que Miguel de 
Unamuno e Rubén Dario o chamaram de Nosso Senhor Dom Quixote 

Cervantes morreu em Madri, em 22 de abril (e não 26, como anotou Turgueniev) de 1616. Mas, 
desde então, sempre que o "desocupado leitor" abre um exemplar do Quixote, bíblia do humanismo 
civilizador, tem a certeza de que o autor e seus personagens são imortais. 
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OPINIÕES SOBRE D O M QUIXOTE 

"Dom Quixote é um livro do mundo — para uma viagem pelo mundo é justamente o 
adequado. (...) Não posso dizer o quanto me encanta a tradução de Tieck, este alemão sereno e 
culto da época clássico-romândca, a nossa língua no seu grau mais feliz. Ela serve da melhor 
maneira ao estilo humorístico da obra." 

Thomas Mann 

"Entre as paixões a que retorno com mais freqüência está Cervantes. Dom Quixote e 
Sancho são eternos. Cervantes lhes deu uma dimensão festiva, como se fossem duas criaturas de 
ficção ao mesmo tempo mais reais que a própria vida." 

Orson Welles 

"Eu não tinha visto nem sombra de diamante, e disse isso a Tom Sawyer, que me respondeu 
que havia montes e montes deles, assim como árabes, elefantes e todas as outras coisas. 
— Se é verdade — retruquei —, como é que não se pode vê-los? 
Respondeu-me que, se eu não fosse tão ignorante e tivesse lido um livro intitulado Dom Quixote, 
saberia a resposta sem precisar fazer perguntas tão bobas. E me explicou que tudo se havia 
transformado por arte de encantamento." 

Mark Twain 

"As palavras de Dom Quixote são as mais belas que se escreveram sobre o ideal 
cavalheiresco." 

Ramiro de Mae^tu 
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EL INliKXIOSO If lDAMiü 

DON OUIJOTE 
D E LA M A N C H A 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

P A R I S 

L I B R E R Í A DE GARNIER HERMANOS 

Folha de rosto de edição espanhola do Quixote, publicada em Paris, cm 1828. 
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"Dulcinéia permanece sempre como a mais formosa mulher do mundo." 

Menénde\* Vidal 

"Repassando mentalmente o universo da ficção, a única criação absolutamente original 
que posso recordar é a do Quixote." 

Somerset Maugham 

"A profundidade do Quixote, como toda a profundidade, dista muito de ser palmar. Do 
mesmo modo que há um ver que é enxergar, há um ler que é intelligere ou ler dentro, um ler 
pensadvo. Só para este se revela o senddo profundo do Quixote." 

Jose' Ortegay Gasset 

"A loucura de Dom Quixote é simples veículo para certa idéia do viver humano." 

Américo Castro 

"Tudo está já em Cervantes." 

Alejo Carpentier 

"Dom Quixote encarna a tragédia do homem superior que não consegue se realizar 
plenamente como sonhou." 

Jorge Guillén 
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[Dom Quixote] "Nos ensina que a vida é uma pergunta sem resposta, mas que é preciso 
crer na dignidade e importância da pergunta." 

Tennessee Williams 

"O Quixote é o primeiro romance da desilusão; é a aventura de um louco maravilhoso que 
recobra uma triste razão." 

Carlos Fuentes 

"O amor é como Dom Quixote: quando recobra a razão é porque está para morrer." 

Jacinto Benavente 

"Pode-se resumir assim o argumento do Quixote: dois intelectuais se lançam ao campo 
para poder falar tranqüilamente de suas coisas." 

Gonzalo Torrente Ballester 

"Toda consideração sobre como e por que 1er novelas deve incluir o Quixote de Cervantes, 
a primeira e a melhor de todas; de fato, mais que uma novela. Para meu crítico cervantino predileto, 
o basco Miguel de Unamuno, o livro era a verdadeira Bíblia espanhola e "Nosso Senhor Dom 
Quixote" o autêntico Cristo. Se se me permitem ser totalmente secular, para mim Cervantes é o 
único rival possível de Shakespeare na literatura de invenção dos últimos quatro séculos." 

Harold Bloom 

"Não conhecemos nenhuma obra literária tão plena de futuro como o Quixote, tão cheia de 
mistério, tão claramente inesgotável, inapreensível e humaníssima." 

Luis Rosales 
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"A crítica tradicional do Quixote tem sido quase unanimemente elogiosa. O conto de 
Borges, "Pierre Menard, autor do Quixote", representa, provavelmente, o maior desvio lúdico 
na história crítica do livro. O relato consiste não só no extravagante projeto de reescrever o 
Quixote como também encerra uma série de considerações — insólitas — sobre o romance, seus 
personagens e seu autor. Borges amou os personagens contraditórios em atos ou em 
pensamentos. Talvez o mais curioso e paradigmático seja Pierre Menard. Sabe-se que entre os 
escritores e livros preferidos de Borges se encontravam Cervantes e Dom Quixote." 

Oscar Tacca 

SONHA ALONSO QUIJANO 

Desperta aquele homem de um indistinto 
Sonho de alfanjes e de campo chão, 

Toca de leve a barba com a mão 
Duvidando se está ferido ou extinto. 

Não irão persegui-lo os feiticeiros 
Que juraram seu mal.por sob a lua? 

Nada. O frio apenas. Apenas sua 
Amargura nos anos derradeiros. 

Foi o fidalgo um sonho de Cervantes 
E Dom Quixote um sonho do fidalgo. 

O duplo sonho os confunde e algo 
Está ocorrendo que ocorreu muito antes. 

Quejana dorme e sonha. Uma batalha: 
Os mares de Lepanto e a metralha. 

Jorge Luis Borges 

"Com as suas voltas e reviravoltas, as aventuras de Dom Quixote traçam o limite onde 
acabam os jogos antigos da semelhança e dos signos; nela se estabelecem já novas relações. Dom 
Quixote não é o homem da extravagância, mas antes o peregrino meticuloso que se detém 
diante de todas as marcas da similitude. Ele é o herói do Mesmo. Assim como nunca se aparta da 
sua estreita província, também nunca chega a afastar-se da planície familiar que se estende em 
torno do Análogo. Indefinidamente a percorre, sem transpor nunca as fronteiras nítidas da 
diferença, nem alcançar o coração da identidade." 

Michel Foucault 
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"A sabedoria de Dom Quixote não é a sabedoria de um doido; é o entendimento, a 
nobreza, a decência e a dignidade de um homem prudente e equilibrado: nem demoníaco, nem 
paradoxal; um homem que não está cheio de dúvidas, de dilemas, e que não se sente apátrida 
neste mundo, mas que é regular, ponderado, receptivo, e amável e modesto, até na ironia; também 
é antes um conservador, ou, em todo caso, um homem que está de acordo com as circunstâncias 
dadas. Isto se mostra em toda parte, no seu trato das pessoas, e, especialmente, no trato com 
Sancho Pança, sempre que, por um tempo maior ou menor, a sua idéia fixa descansa." 

Erich Auerbach 

"Dom Quixote e Sancho retiram do Outro seus desejos, num movimento tão fundamental 
e tão original que o confundem perfeitamente com a vontade de ser Um Mesmo. (...) A obra de 
Cervantes é uma extensa meditação sobre a influência nefasta que podem exercer entre si as 
mentes mais sãs. Se excetuamos sua cavalaria, Dom Quixote discorre sobre tudo com muito 
senso comum. Seus escritores favoritos tampouco são loucos: não levam sua ficção a sério." 

René Girard 

"Como criador, Cervantes é um dos gênios mais livres do mundo da arte. Como crítico, 
se submete à guia e às travas de idéias 'clássicas' tão duras e rígidas como dogmas. Ambas as 
tendências se podem vislumbrar quase inextricavelmente mescladas em sua atitude para com os 
livros de cavalaria." 

Salvador de Madariaga 

"As crianças tomam o Dom Quixote como ele é: uma alma que guardou a sua pureza 
intacta. Divertem-se os meninos com os moinhos que pareciam gigantes ao Cavaleiro, riem-se 
de suas quedas, dos seus esforços, da bacia de barbeiro transmudada em elmo de Mambrino pela 
imaginação irresistível — mas na verdade amam o herói e dele têm não raro piedade e se revoltam 
e tomam o partido do inverossímil, de que é ele, o Cavaleiro, o campeão. Não raro ouvi de 
crianças palavras que me provaram que o personagem fora apreciado devidamente. — "Sofre 
tudo isso porque é bom", disse-me uma menina mostrando-me uma gravura em que o 
funambulesco herói aparecia numa de suas muitas dificuldades, caído por terra e humilhado. 
Nenhum crítico de Cervantes disse melhor." 

Augusto Frederico Schmidt 

26 



Cervan tes & Dorn Q u i x o t e 

"Cervantes só por acaso foi o criador de Dom Quixote. Ele não é esse ser insignificante que 
nós modernos denominamos pomposamente autor. E um aedo, como Homero, como o povo é 
um aedo. Se em Goethe a personalidade era maior do que a obra, Dom Quixote, ao contrário, é 
maior do que Cervantes." 

Francisco Campos 

"Não hesito em dizer que, sem o Quixote, o espírito ocidental, especialmente ibérico e 
ibero-americano, teria tido outros caminhos. E, se hoje o perdêssemos, e o apagássemos da 
memória, muito do que existe em nós se nos tornaria indecifrável." 

San Tiago Dantas 

"— Apostarei — falou Sancho — que antes de muito tempo não haverá bodega, venda, 
estalagem ou tenda de barbeiro em que não ande pintada a história de nossas façanhas. Mas 
gostaria eu de que as pintassem mãos de melhor pintor do que o autor destas. 
— Tens razão, Sancho — tornou Dom Quixote. — Este pintor é como Orbaneja, um pintor 
que havia em Úbeda, o qual, quando lhe perguntavam o que pintava, respondia: 
'O que sair.' Se, porventura, pintava um galo, escrevia por baixo: 'Isto é um galo', para que não 
pensassem que era uma raposa. Desta espécie me parece, Sancho, que deve ser o pintor ou 
escritor, pois tudo é a mesma coisa..." 

Dom Quixote e Sancho Pança 
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CERVANTES: VIDA E OBRA 

1547 - N a s c e em Alcala de Henares. É batizado a 9 de outubro. 

1551 — A família se muda para Valladoli. 

1553 —Estuda com os jesuítas. 

1565 - A família se muda para Sevilha. Cervantes faz seus primeiros contatos com o teatro através 
da obra de Lope de Rueda. 

1566 - A família de Cervantes se muda para Madri. 

1569 - Publicam-se algumas poesias de Cervantes num livro sobre a enfermidade e morte da 
rainha Isabel de Valois. Viaja à Itália. 

1571 -Part ic ipa da batalha de Lepanto (7 de outubro). 
É ferido no peito e perde o uso da mão esquerda. 

Certidão de batismo de Cervantes 
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1572 — Participa da expedição contra os turcos em Navarino. 

1573 —Toma parte na expedição contra Túnis. 

1574 - Durante sua temporada na Itália, Cervantes tem um filho com uma amante napolitana. 

1575 - Miguel de Cervantes e o irmão Rodrigo são capturados por piratas argelinos quando 
regressavam à Espanha (26 de setembro). 
Começa o cativeiro dos irmãos em Argel. 

1576 — Cervantes tenta fugir. 

1577 — O irmão é liberado depois de pago o resgate. 
Cervantes tenta evadir-se pela segunda vez. 

1578 -Ten t a fugir pela terceira vez. Tenta pela quarta vez a fuga. 
Às vésperas de ser mandado para Constantinopla, resgatado pelos frades trinitários, 

que pagam por ele a quantia de quinhentos ducados. 
Mora um mês em Valência. 
Dirige-se a Madri em busca de emprego. 
Viaja a Portugal. Desempenha uma missão em Oran. 

1582 - Provavelmente foi neste ano que começou a escrever La Galatea. 

1583 - Entra no mundo literário de Madri. Amante de Ana de Villafranca, tem nessa época uma 
filha que se chamará Isabel. 

1584 - Recebe de Blas de Robles, mercador de livros, 1.336 reais pelo direito de impressão 
de La Galatea. 
Casa-se com Catalina de Salazar y Palacios. 

Muda-se para Toledo. 

1585 - É publicada a primeira parte de La Galatea. 

Morre o pai (em junho). 

1586 -Ingressa no primeiro salão literário estabelecido em Madri. 

1587 - Comissário real na Andaluzia com a missão de coletar azeite e grão para a Invencível 
Armada. 

1588 — Escreve dois poemas sobre a Invencível Armada. 
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1592 - Detido sob a acusação de fraude durante o exercício de sua função de comissário. 
Encarcerado em Castro dei Rio, é declarado inocente três meses depois e posto em 
liberdade. 

1594 - Morre a mãe, aos 73 anos. Cervantes regressa a Madri e logo começa a trabalhar 
como arrecadador de impostos na Andaluzia. 

1597 - Preso por dívidas em Sevilha. 
Começa, possivelmente nessa época, a escrever o Quixote. 

1598 — Sai do cárcere em abril. 
Escreve o soneto Ao Túmulo do Rei Felipe II em Sevilha. 

1604 - Conclui a primeira parte do Quixote. 

1605 - Publica-se a primeira parte do Quixote (janeiro). 
O sucesso é enorme. 
Junto com a família, é encarcerado por um dia como suspeito de envolvimento na 
morte da Gaspar de Ezpeleta. 

1606 — Período de grande atividade literária. 

1609 - Visita Barcelona. 

1612 —Primeira tradução inglesa do Quixote por Thomas Shelton. 
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1613 —Publica Nove/as exemplares. 
Entra na Ordem Terceira Franciscana. 

1614 - Publicação do Quixote apócrifo de Avellaneda. 
Cervantes publica Viaje dei Parnaso. 
Primeira tradução francesa do Quixote por Cesar Oudin. 

1615 — Conclui a segunda parte do Quixote, publicada em novembro. 

1616 — Conclui Los trabajos de Persilesy Sigismunda (março). 
Morre em Madri (22 de abril), e é enterrado no Convento dos Trinitários Descalços. 

1617 — Editam-se Los trabajos de Persilesy Sigismunda. 

Escudo da Casa de Cervantes (do Memorial de Juan de Mena — 

Manuscrito da Biblioteca Nacional de Madri, n° 3.390). 
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CERVANTES E A ESPANHA DE SEU TEMPO 

1547 — Carlos I da Espanha e V da Alemanha vence os protestantes alemães em Mühlbrg. 
Morre Hermán Cortês, o conquistador do México. 

1554 - Felipe, filho de Carlos V, contrai matrimônio com Maria Tudor. 

1556 — Felipe II recebe de seu pai os reinos espanhóis, a América e outras possessões. 

1557 - Carlos V redra-se para o Monastério de Yuste, Espanha. 

Vitória da Espanha sobre a França em San Quentín. 

1558 — Carlos V falece em Yuste. 

1559 - Felipe II reconhece como irmão a Juan de Áustria, filho bastardo de Carlos I. 

1560 — Felipe II se casa em terceiras núpcias com Isabel de Valois. 

1561 -Fe l ipe II traslada a corte para Madri. 

1565 - A família se muda para Sevilha. Cervantes faz seus primeiros contatos com o teatro através 
da obra de Lope de Rueda. 

1566 - Nasce Isabel Clara Eugênia, filha de Felipe II e Isabel de Valois. 
Felipe II muda-se para o Escoriai. 

1567 - O infante d. Carlos opõe-se a Felipe II. 

1568 — Prisão e morte do príncipe d. Carlos. 
Morte da rainha Isabel de Valois. 
Rebelião dos mouriscos granadinos. 
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1569 - J u a n de Áustria liquida a sublevação dos mouriscos. 

1570 - Felipe II contrai matrimônio com Ana de Áustria, filha do imperador Maximiliano II. 
Espanha entra na Santa Liga contra os turcos. 

1571 — Felipe II traslada sua residência definitiva para El Escoriai. 
A frota da Santa Liga, sob as ordens de Juan de Áustria, obtém a vitória em 
Lepanto sobre os turcos. 

1573 —Juan de Áustria conquista Túnis. 
Monopólio sevilhano do comércio com a América. 

1575 — Crises econômicas de suspensão de pagamentos na Espanha. 

1578 — Assassinato de Escobedo, secretário de Juan de Áustria. 
Morte de Juan de Áustria. 
Nascimento do príncipe herdeiro Felipe. 

1579 —Processo de Antonio Pérez, suspeito de envolvimento no assassinato de Escobedo. 

1580 — Felipe II pretendente ao trono de Portugal. 
Morte da rainha Ana, esposa de Felipe II. 

Gravura representando Cervantes na batalha de Lepanto, ganha pelos espanhóis contra os turcos 
e na qual foi ferido, tornando-se manco. 
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1581 -Fe l ipe II é reconhecido como rei de Portugal nas cortes de Tomar. 

1582 — Morte do duque de Alba em Lisboa. 

Vitória espanhola das Açores sobre o prior do Crato. 

1583 — O império colonial português é incorporado aos domínios de Felipe II. 

1584 — A Espanha entra em guerra com a Inglaterra. 

1588 - A Armada Espanhola se dirige à Inglaterra e é destroçada pelos temporais antes de 

desembarcar. 

1589 - A Espanha intervém na guerra civil francesa com a ajuda da Liga Católica. 

1590 - Antonio Pérez foge. 

1594 - Felipe II cede Frandes à sua filha Isabel Clara Eugênia. 

1595 — Ataque dos piratas ingleses às Canárias. 

1597 - Os espanhóis controlam Amiens durante meio ano: conversações de paz com a França. 

1598 - Paz de Vervins com a França. 
Morte de Felipe II. 

1599 - Felipe III contrai matrimônio com Margarida de Áustria. 

Cunhadas as primeiras moedas de cobre em função da crise econômica. 

1600 - Felipe III muda a corte para Valladoli. 

1601 —Expedição espanhola à Irlanda. 

1602 — Lutas civis na Cataluna. 

1606 - Felipe III muda novamente a corte para Madri. 

1609 - Felipe III ordena a expulsão dos mouriscos. 

1611 - M o r r e a rainha Margarida, esposa de Felipe III. 

1614 — Vitória espanhola em Tânger sobre os piratas berberescos. 
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Hizo lalaitza pedazos,llevàndose tras si al cabaUo ) al ca&allero. 

Ilustração de Apeles Mestres, gravação de Francisco Fuste. Barcelona, 1879. 
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ACERVO DA EXPOSIÇÃO 

1. AGOSTINI, Ângelo. Saúde e fraternidade. Dom Quixote, Rio de Janeiro, ano 1, n°.l, capa, 
23 jan.1895. 

2. ARIOSTO, Lodovico. Orlando Furioso. Venetia [Italia] : V. Valgrisi, 1572. 
[16], 654, [32]p., iL, 25cm. 

3. ASTRANA MARIN, Luis. Vida ejemplary heróica de Miguel de Cervantes Saavedra : con mil 
documentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época. Madrid : 
Insdtuto Editorial Reus Preciados, 1948-1958. 7v., il. Coleção: Cervantina Genival Londres, 
ex.2. 

Edição corrigida da segunda parte do Quixote, 
a cargo de d. Juan Antonio Pellicer, da Real 
Academia de História, Madri, Quixote 1798. 
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4. BARROS, Joan de. La Asia de Joan de Barros delos hechos que los portugueses e'nel descubrimiento j 
conquista de los maresy tierras dei oriente. Lisboa, 28 jun. 1550. 11 Of. em 3v. 28 x 21 cm. Ms. 
Original. Em espanhol. O primeiro volume não faz parte, originalmente, do conjunto. 

5. BERNI, Francesco. Orlando innamorato composto Gia dal S.Matteo Maria Boiardo conte di Scandiano, et 
bora rifatto tutto di nuovo da. Agguinte in questa seconda editione molte stanze del autore che 
nelaltra mancavano. Venetia [Italia] : L. Giunta, 1545. 238f. 

6. BILAC, Olavo. Conferências literárias. Rio de Janeiro: Kosmos, 1906. 149p. 

7. CAMPOS, Francisco. Atualidade de D. Quixote. Belo Horizonte : Imp. Oficial, 1951. 86p., il. 

8. CARDOSO JUNIOR, F. J. As aventuras de D. Quixote : contada às crianças. Ilust. de 
Laura Costa. Porto : Lello, [19-?]. 75p., il. Adaptação de Don Quijote. Coleção: 
Cervandna Genival Londres. 

Dii d» lapalilas tn tl airt, y dos Itimfcas li cabeia abajo j lis pies cn alta. 

Ilustração de Apeles Mestres para a edição publicada pelo editor-impressor 

Juan Alen y FugaruU. Barcelona. 1879. 
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9. CARLOS, rei de Castela. Executória de Johan de Segura Vetçino de la Villa de Caçalla 
de la Sierra. 6 ago. 1546. 35f. 33 x 22cm. Ms. Original. Em espanhol. Letra gótica, 
iluminado a ouro e cores. Selo em chumbo apresenta de um lado o brasão do outro a 
figura do rei no trono. Coleção: Teresa Cristina Maria. 

10. CARLOS, J . Caramba! Caracoles! ... Careta, Rio de Janeiro, n.1471, capa, 29 ago. 1936. 

11. CARLOS, J . Dorme, que isso passa!, Careta, Rio de Janeiro, n° 1.571, capa, 30 jul. 1938. 

12. CASTRO, Américo. El pensamiento de Cervantes. Madrid : Editorial Hernando, [19—•]. 
406p. (Revista de filologia espanola : Anejo 6) Coleção: Cervantina Genival Londres. 

13. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Adventures of Don Quixote de la Mancha. Translated 
from the Spanish by Charles Jervas. Philadelphia : Porter & Coates, [19— ]. 768 p. , il. 
Tradução de : Don Quijote. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

14. . Dom Quixote. Tradução de Kuni Sasaki. Osaka : Daibunkan-Shoten, 1924. 
[772]p. Tradução de : Dom Quijote. Coleção : Cervantina Genival Londres. 

Ilustração de Ricardo Balaca. 
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Dou (Juijote vencido por «1 Caballero do la Blanca Lunt. 

Dom Quixote vencido pelo cavaleiro da Branca Lua, segundo d. Ramón Puiggari, 1880. 

15. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Dom Quixote de la Mancha. Pref. Luis da Câmara Cascudo; 
introd. de Brito Broca; tradução de Almir de Andrade e Milton Amado ; com 375 ilustrações de 
Gustave Dore. - Rio de Janeiro : J. Olympio, 1952. 5v. : il. color. Tradução de: Dom Quijote. 
Coleção: Cervantina Genival Londres . 

16 . . Don Chisciotte delia Manda. Traduzione e introduzione di Ferdinando Carlesi. 4a. ed. 
Italia : A. Mondadori Editore, 1950. 2v. Coleção: Cervandna Genival Londres. 

17 . . Don Chisriotte delia Maneia 1' ingegnoso cittadino Don Chisciotte. Roma : G. Coruo 
e B. Lupardi, 1677. 10f., 688p., il. 16cm. Encadernação em pergaminho. Coleção: Real 
Biblioteca. 

18 . . O Don Kichotes. Metaphrase Kai prologos K. Karthaioy. Athena,Grécia : Aetos A. 
E., 1944. 446p. il. Tradução de : Don Quijote. Dedicatória manuscrita a tinta a Genival Londres 
na página de título. Coleção : Cervantina Genival Londres. 

19 . . Don Kykhot Lamanchskyi. Sobranye sochyenenyi upiaty tomakh tom Perviiy. Moskva 
: Yzdatel'stvo Pravda, 1961. 5v., il. Coleção: Cervantina Genival Londres. 
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y una sobrina que no llcgaba h Ins vcinlc, 
d'une niece qui «'en avail pas viiipl. 
und eine Nichte, welche «lie Zwanzig noch nicht erreicht hatte, 
a niece not twenty, 

A sobrinha de Dom Quixote, na visão de José Jimenez Aranda. 

L i 
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Folha de rosto de rara edição italiana Ao Quixote publicada em Veneza, em 1755. 
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20. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quichote. Traduzido e revisto por X. Z. Zecer. 
Varsóvia : Tipografia Haor, 1911. 165p. (Grande biblioteca idisch) Encadernação em 
couro gravado em dourado. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

21. . Don Quichotte de la Manche. Illustrations de Henri Morin. Paris : H. Laurens, [s.d.]. 
244 p., ü. 

22 . . Don Quijote. Trad, de Louisa Ibanez dos Santos. Rio de Janeiro : Editorial Bruguera, 
1969. 244p., il. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

23 . . Don Quijote de la Mancha. Redigido para a mocidade brasileira segundo o plano de F. 

Hoffmann, por Carlos Jansen. 2a. ed. Rio de Janeiro : Minerva, 1944. 158p. , il. 

24 . . Don Quixote de la Mancha. London : J.J. Dubochet , 1837. 7v., il. 

25 . . O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Lisboa : Typ. Rollandiana, 1794. 6v. ; 
16cm. Tradução de: Don Quijote. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

26 . . The First Part of the Life and Achievements of the Renowned Don Quixote de la Mancha. 
Translated by Peter Motteux ; illustraded by Salvador Dali. New York : Random House, 
c l946. xviiii, 587p., il. color. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

Ilustração de José Jimenez Aranda para a edição do centenário do Quixote (1905). 
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Ilustração de José Jimenez Aranda para edição do centenário do Quixote, cm 1905. 

27. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El hidalgo Don Quijote de la Mancha. Paris Garnier , 1878. 
xliv, 768p. : iL, 7 estampas. 

28 . . Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'espagnol: ...figures dessinées 
de Coypel. Amsterdam : Akstee et Merlcus, 1768. 

29 . . The History of the Ingenious Gentleman Don Quixote of la Mancha. Translated from the 
Spanhish by P. A. Motteux. Edinburgh : John Grant, 1902. 4v. : il. Tradução de : Don 
Quijote. Ilustrado por Lalauze. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

30 . . L'ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Trad, de Louis Viardott, vignetts de 
Tony Johannot. Paris : J .J . Dubochet, 1836-1840. 2v . i l . Encadernação em marroquim. 
Coleção: Teresa Cristina Maria. 

31 . . Êl ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nueva ed. cor. por la Real 
Academia Espanola. Madrid : J . Ibarra, 1780. 4v., 31 est. Encadernação em couro. 
Coleção: Real Biblioteca. 
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32. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nueva 
edición corregida por la Real Academia Espanola. Madrid : J . Ibarra, 1782. 4v., 24 il. ; 16cm. 
Coleção: Cervantina Genival Londres. 

33 . . El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Nueva edición aum. por D. Juan 
Antonio Pellicer. Madrid : G. de Sancha, 1797-98. 5t. em 7v., il. 

34. . El ingenioso hidalgo Don Quijote de Ia Mancha. Nueva ed. cor., ...por D. Juan Antonio 
Pellicer. Madrid: G. de Sancha, 1797-1798. 5v. : il. Tiragem diferente da edição de 1797-1798. 
Ex libris Edgard Severiano Lima. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

35 . . El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ilust. de Gustavo Doré, E. Gamba et al. 
Madrid : Sociedade Internacional, {18- ?]. 4v. 134 est. 

36. . El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha... Nueva edición precedida de unas 
observaciones sobre Cervantes y su obra maestra por D. Antonio de Bofarull y Broca ; 
ilustrada con 100 cromos, y 200 dibujos originales de Apeles Mestres, grabados por Francisco 
Fuste. Barcelona : J . Aleu y Fugarull, 1879. 2v., il. 
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37. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ed. anotada 
por Nicolas Diaz de Benjumea ilust. por Ricardo Balaca. Barcelona : Montaner y Simon, 1880. 
2v., il. color., 38cm. 45f. de estampas. Encadernação em couro gravado em dourado. Coleção: 
Cervantina Genival Londres. 

38 . . El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ed. anotada por Nicolas Diaz de Benjumea 
ilust. por Ricardo Balaca e J . Luis Pellicer. Barcelona : Montaner y Simon, 1880-1883. 2v. 

39 . . El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Adornada con preciosas laminas debidas 
al reputado ardsta D. Ramon Puiggari . 3a. ed. Barcelona : Establecimiento Tipográfico de 
C. Miro, 1880. 2v. , il . Coleção: Cervandna Genival Londres.. 

40 . . El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. [S.l. : s.n., 19—•]. 2v. Marca do tipógrafo 
Iuan de la Cuesta na página de rosto. Encadernação em couro. Coleção: Cervantina Genival 
Londres. 

41 . . El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. New York : Hispanic Society of America, 
1905. 2v. Fac-símile reimpresso da Ia. ed., Madrid : J . de la Cuesta, 1605-1615. 

42. . El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ilustrada con lâminas de Daniel Urrabieta 
Vierge; prólogo de esta edición por Carlos Vazquez; portadas de José Triado. Barcelona : 
Salvat, 1930. 2v. : il. ; 30cm. 
Coleção: Cervantina Genival Londres. 

Mapa com a indicação dos lugares percorridos por Dom Quixote. 
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CERVANTES 

DOM QUIXOTE 
DE LA MANCHA 

Tradução dc ALMIR DE ANDRADE 

c MILTON AMADO 

;om 37J ilustrações dc GUSTAVE DORÉ 

1 9 5 2 

LIVRARIA J O S É O L Y M P I O KDITÔRA 
HUA DO OUVIDOR. 110 - RIO I» JANEIRO 

Folha de rosto da melhor edição brasileira do Dom Quixote, publicada pela José Olympio Editora em cinco volumes. 
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Embebe*«, tanto na leitura, V«*«™ « . «o i te , de claro 
cm clavo... 

Ilustração de Gustave Doré reproduzida na excelente edição brasileira da José Olympio. 
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43. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Leben und Thaten des scharf/innigen Edlen Don Quixote 
von la Mancha. Ubersetzt von Lwdwig Tieck. Berlin : A. Hoffmann, 1860. 2v. Coleção 
Cervantina Genival Londres. Tradução de: Don Quijote. 

44 . . Pensamentos, máximas y consejos entresacados de las obras de Cervantes al alcance de la inteligência 
de los ninos. [Seleção] por Manuel de la Cueva; prólogo D. Francisco Rodriguez Marin; 
decorado por Angel Vivanco. Madrid : Renascimiento, 1916. 112p., il. 

45 . . La primera ediáón dei ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Reproducida en facsimile...y 
publicada por...el coronel Don Francisco Lopez Fabra. Barcelona : Establecimiento 
Tipográfico de N. Ramirez , 1871-1879. 4v. : il., facs. 28cm. 

46. . Quijote dei centenário: el ingenioso Don Quijote de la mancha. 689 lâminas de J . 
Jimenez Aranda y 111 de Alperiz ... [et al.]; con un juicio critico de la obra de D. José R. 
Melida. Madrid: R.L. Cabrera, 1905-1908. 8 v., il. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

Capa da edição americana da primeira parle do Quixote, 
ilustrada pelo surrealista espanhol Salvador Dali. 
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47. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Viday hechos dei ingenioso Cavallero Don Quixote de la 
Mancha. N u e v a ed ic ión , co r reg ida y i l u s t r ada . A m b e r e s [Antuérp ia , Bé lg i c a ] : G. y 
Juanbant i s t a Verdussen , 1672-1673. 2v. : i l . Encadernação em pergaminho . Coleção : 
Cervant ina Genival Londres . 

48 . . Vita e acione dell'lngegnoso Cittadino D. Chisciotte delia Maneia. Tradotta dal Spagnuolo in 

italiano, Da Lorenzo Franciosini Fiorendno. 5a. ed. Veneza : Apprefo G. Zerlette, 1755. 
4v. 

49. LE CINCQVIE 'ME livre D'Amadis de Gaule. Mis en françois par le s igmeur des essars 
Nicolas de Herberay, ... Anvers, : DePImprimerie de C. Plantin , 1561. 80f., il. Encadernação 
em couro. Coleção: Coelho Neto. Com: Le sixiesme livre D'Amadis de Gaule ... Anvers : G. 
Silvius, 1572. 

50. DANTAS, San Tiago. Dom Quixote : um apólogo da alma ocidental. Pref. de Augusto 
Frederico Schmidt ; depoimento de Afonso Arinos de Melo Franco. 2a. ed. Rio de 
Jane i ro : Tempo Brasileiro, 1964. 70p. Tradução d Meditaciones dei Quijote. 
Anotações manuscritas a dnta no verso da última página. Coleção: Cervantina Genival 
Londres. 

Edição portuguesa para crianças. 
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VIDA EJEMPLAR Y HERÓICA 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

C O N MIL D O C U M E N T O S HASTA AHORA I N É D I T O S 
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51. ERASMO. L' éloge de la folie. Amsterdam : L'Honoré, 1728. 12f.,234 [17]p., il. 

52. ERCILLA Y ZUNIGA, Alonso de. Primera y segunda parte de la Araucaria. Madrid : P. Cosin, 
1578. 2v. : ret. Encadernação em couro gravado em dourado. Coleção Benedicto Ottoni. 

53. FELIPE II, rei de Espanha. Carta executória de prova de fidalguia dada a Gonçalo de 
Bo/anos. 23 maio 1586. 45f. 30x20cm. Ms. Original. Em espanhol. A segunda 
página tem iluminura com o rei e a rainha; abaixo, o brasão heráldico. Coleção: Teresa 

Cristina Maria. 

54. HEYNS, Pieter. Le miroir du monde, ou, épitomé du theâtre d Abraham Ortelius : 
auquel se represente, tant par figures que par caractère, la vraye situation, nature 

[et] propriété de la terre universelle. Amsterdam [Holanda] : Z. Heyns, 1598. 1 adas 
[1], 16-97, [l]f. mapas color., retr. ; 16x20cm. Tradução de: Spieghel der welt. 
Texto em francês. Vinheta aquarelada na página de rosto. Capitais ornamentadas e 
vinhetas. 

55. HOMERO. Homeri Ilias. Venetis, Italia : Aldus, 1504. 2v., 16cm. Página de rosto em grego e 
latim. Conteúdo: v. 1. Ilias - v. 2. [Odissea]. Encadernação em marroquim 

Ilustração de Portinari, um dos maiores pintores do Brasil e nosso melhor intérprete do Quixote. 
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I:olha de rosto da segunda edição da conferência, hoje 
clássica, de San Tiago Dantas por ocasião do IV 
Centenário de Cervantes. 

56. IRMANDADE SÃO MARCOS DE SEVILHA. [Regia de los hermanosy cofrades dei Santíssimo 
Sagramento y delas animas dei purgatorio de la Yglesia de Senor San Marcos desta Ciudad de Sevilla...] 
[Sevilha], 18 abr. 1586. 24f. 18xl2cm. Ms. Original. Em espanhol. Mancha: 20 linhas. Capitais 
douradas ornamentadas com florões em cercaduras de fundo azul ou verde. 

57. LE GRAND Théâtre de Y univers. Espanha, [17-?]. 

58. JAILLOT, H. L'Espagne suivant l'étendue de tous ses royaumes. Par is : Dezauche, 1781. 1 mapa 
em 4 seções, color., 55x79cm. Escala indet. 

59. LOBATO, Monteiro. D. Quixote das crianças, contada por dona Benta. Ilust. de Gustavo Doré. 
São Paulo : Ed. Nacional, 1936. 172p. il. 

60. LOPEZ DE HARO, Alonso. Nobiliário genealogico de los reyesy títulos de Espana. 
Madrid : L. Sanchez, 1622. 30x20cm. 

61. MAETZU, Ramiro de. Don Quijote, Don Juan y la Celestina : ensaios en simpatia. 
4. ed. Buenos Aires : Espasa-Calpe, 1943. 170, [5]p. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

62. MARCH, José Maria. La batalla de Lepanto. Madrid : Ministério de Assuntos 
Exteriores, 1944. 29x21cm. 
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63. MONTELLO, Josué. Cervantes e o moinho de vento. Rio de Janeiro: Graf. Tupy, 1950. 

64. MONTEMAYOR, Jorge de. Los siete libros de la Diana. Anuers, Bélgica : En casa de la Biuda 
y gerederos de Iuan Stelsio, 1570. 243f., 13cm. 

65. MUNSTER, Sebasdan. Tjpus orbis universalis. Basiléia: H. Petri, 1552. 1 mapa, 
41x 32cm. Escala indet. 

66. ORTEGA, Feliciano. La restauración del Quijote : estúdio comparadvo de várias 
ediciones y sus respectivas notas con un ejemplar de la de 1605 impresa por Juan de la 
Cuesta. Palencia : Tip. Lit Seix, [19—•]. viii, [10], 840p. Coleção: Cervantina 
Genival Londres. 

67. ORICO, Osvaldo. Camoens y Cervantes. Madrid : Ed. Nacional, 1948. 286p. 

68. ORTEGA Y GASSET, José. Meditações do Quijote. Comentário Julian Marias; 
tradução Gilberto de Mello Kujawski. São Paulo : Livro Ibero-Americano, 1967. 
375p. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

69. ORTELIUS, Abraham. Typus orbis terraru. [Antuérpia], 1587. 1 mapa, color., 
36x49cm. Água-forte aquarelada. Texto em francês no verso do mapa. 

70. OVÍDIO. Publij Ouidij Nasonis Sulmonensis Metamorphoseos librorum XV. Opus 
auctum [et] recognitu[m] ... Venundatur Lugduni [Lion, Franca] : G.Boulle, 1527. 
[4], 141, iL ; 26cm. Carimbo: Real Bibliotheca. 

71. PARRY, Judge. Don Quixote of the Mancha. Retold by Judge Parry; illustrated by 
Walter Crane. New York : Dodd, Mead, [19—?]. [10], 245p., [10]f. de estampas, il; 
Adaptação de: Don Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. Título da lombada: The Story of 

Don Quixote. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

72. PORTINARI, Cândido. D. Quixote. 21 desenhos de Cândido Portinari; glosas de Carlos 
Drummond de Andrade. Rio de Janeiro : Diagraphis, 1972/73. [3]f. 91p. il. 21 est. color. 

73. RADO, Antal. Don Quijote de la Mancha. Cervantes Utan a magyar ifjusag szamara 
atdolgozta Rado Antal; Dore Guztav Rajzaival ... Budapest : Lampel R. Kk..., 1914. 
[8], 228p. : il. Adaptação de: Don Quijote. Dedicatória manuscrita a tinta na página de rosto. 

Coleção: Cervantina Genival Londres. 

74. OELAS Y PAZ, Marcos de las. Estímulos dei Divino Amorsi agudos, suavesy dulces, en doce soliloquos 
eucharístícos, en prosa e verso... 1729. 37 f. 42 x 30cm dobrada. Ms. Original. Em espanhol. Desenhos 
a bico e aguada de nanquim. 
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75. LE SEIZIESME livre D'Amadis de Gaule : traitant des amours, gestes [et] faicts 
heroiques des illustres [et] vertueux prences Sferamond [et] Amadis d'Astre... 

Traduict d'Italien en François par Gabriel Chappuis Jouran. Lyon : F. Didier,1578. 
845p., 12cm. Encadernação em pergaminho. Coleção: Coelho Neto. 

76. SILVA, Oliveira e. D. Quixote e Carlito : (tentativa de interpretação). Rio de Janeiro : Aurora, 
1959. 116p. Coleção: Cervantina Genival Londre, ex. l . ; Coleção: Beatrix Reynal, ex.3. 

77. LE TREZIEME livre D'Amadis de Gaule : traittant les autres faits d'armes du Gentil Chevalier 
Sylves de la Selue filz de l'Empereur Amadis de Grece, [et] de la Royne de Thebes Finistee, 
avec les aventures estranges d'armes, [et] d'amours de Rogel de Grece, [et] de la Royne de 
Thebes Finistee ... Trad. d'Espagnol en François, par I. G. P. Anvers, Bélgica : G. Silvius, 
1572. [8], 159, [4] p. : il. Encadernação em couro. Coleção: Coelho Neto. Com: Le quatorzième 
livre D'Amadis de Gaule ... A Anvers,: I. Waesberghe, 1574; Le quinzième livre D'Amadis de 
Gaule... Anvers, : H. Heyndricx, 1577. 

78. VAGAD, Gualberto Fabricius de. Coronica de Aragon. Saragoça : P. Hurus, 1499. [28], clxxxf., 
1 brasão ; 27cm. Brasão de Aragão gravado na f. [l]a. Encadernação em couro com cercadura. 
Anotações manuscritas a tinta nas margens do texto e no verso da f. 180. Coleção: Benedicto 
Ottoni. 

79. VALERA, Juan. Cervantesy elQuijote. Madrid : A. Aguado, 1952. 170, [7]p., 12cm (Colección 
mas alia; 34). Encadernação em pergaminho com ilustração. Coleção: Cervantina Genival Londres. 

80. LE VINGT et troisième livre d'Amadis de Gaule. Paris: O. de Varennes, 1615. 4f. 920 112] 
p. Coleção: Coelho Neto. 

81. WIT, Frederik de. Nova et accurata totius europoe descriptio. Amstelodami : F. de 
Wit, [15-?]. 1 mapa, color., 49 x 58cm. Carteia do título gravado a metal aquarelado. 

82. YABARRA, Martin de. Processo entre Christovane de Leon y Teran, escrivão da Câmara Real, e Agostinho 
de Leon e Teran, e o licenciado Juan Garcia. 22 set. 1592. 18f. 30 x 21 cm. Ms. Original. Em 
espanhol. Ex libris na contracapa. Brasão na primeira página e assinaturas na última. Todas 
as páginas decoradas com arabescos. Rubricas não-identificadas. 
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A FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 

A F u n d a ç ã o B ib l io teca N a c i o n a l - FBN c o o r d e n a as es t ra tég ias f u n d a m e n t a i s pa ra o 

entre laçamento de três dos mais importantes alicerces da cul tura brasi leira: b ib l ioteca, livro e leitura. 

C o m o local de recolh imento, guarda e preservação da p rodução b ib l iográf ica d o país, a Bibl ioteca 

Nac iona l ocupa o centro desta coo rdenação . Em seu interior e suas ramif icações edif icadas encontra-

se a mais rica co leção bib l iográf ica da Amér ica Latina. 

A Bibl ioteca Nac iona l d o Brasil fo i cr iada com a transferência, em 1808 , da Real Bibl ioteca 

portuguesa para a ant iga co lôn ia , em face da iminente invasão de Portugal pelas tropas de N a p o l e ã o 

Bonaparte. Era então um acervo de 6 0 mil peças, entre livros, manuscri tos, estampas, mapas, moedas 

e medalhas, resultante da l ivraria organ izada por d . José I, para substituir a Real Bibl ioteca, destruída 

por incêndio p rovocado pelo terremoto em Lisboa, no dia I o de novembro de 1755 . 

A c o m o d a d a inic ialmente nas salas d o Hospital da O r d e m Terceira d o C a r m o , na Rua Direi ta, 

hoje Primeiro de M a r ç o , próx imo a o Paço, a Real Bibl ioteca fo i t ransfer ida, a 2 9 de ou tubro de 1 8 1 0 

(data of ic ial de sua fundação) , para o lugar que havia servido de ca tacumba aos carmelitas. Até 1 8 1 4 

era consul tada apenas por estudiosos mediante prévia autor ização régia, q u a n d o então fo i f ranqueada 

a o p ú b l i c o , segu indo -se a t endênc ia i n d i c a d a pe los g o v e r n o s l ibera is na Eu ropa . Depo i s da 

Independência, ela foi c o m p r a d a pe lo governo d o Impér io , q u a n d o fo i assinada com Portugal a 

Convenção Ad ic iona l a o Tratado de Paz e Amizade. 

N o século XIX iniciou-se a pub l i cação dos Anais da Biblioteca Nacional (1876) e d o Boletim 

das aquisições mais importantes feitas pela Biblioteca Nacional (1886) , mais tarde denominado Boletim 

bibliográfico e, depois, Bibliografia brasileira, já então registrando as obras que ent ram no acervo 

através da Cont r ibu ição Legal; a série de exposições d o acervo, a mais impor tante das quais fo i a 

Exposição de História d o Brasil, o rgan izada em 1881 por determinação de d. Pedro II; a pub l icação d o 

Catálogo da exposição permanente de cimélios (1885) , dentre outras iniciativas. 

O século XX abr i r ia novos horizontes para a Bibl ioteca Nac iona l . Assim, em 1 9 0 5 , era lançada, 

na recém-aberta Avenida Central , hoje Avenida Rio Branco, a pedra fundamenta l d o atual prédio-

sede, i naugurado em 2 9 de ou tubro de 1 9 1 0 , cem anos depois da fundação da Real Bibl ioteca. 

Construído graças aos esforços de diretores c o m o José Alexandre Teixeira de M e l o ( 1 8 9 5 - 1 9 0 0 ) e 

Manue l Cícero Peregrino da Silva ( 1 9 0 0 - 1 9 2 4 ) , o novo préd io fo i p ro je tado pelo engenhei ro Francisco 

Marce l ino de Sousa Aguiar e construído sob a coordenação dos engenheiros Alberto de Faria e Napo leão 

Mon iz Freire. De estilo eclét ico, c o m b i n a n d o elementos neoclássicos e art-nouveau, contém ornamentos 

de artistas c o m o Visconti, Henr ique e Rodolfo Bernardel l i , Modesto Brocos e Rodol fo A m o e d o . 

O prédio atendia t a m b é m às exigências técnicas da época : pisos de v idro nos armazéns, estantes e 

armações de a ç o c o m capac idade para 4 0 0 mil volumes, amplos salões e tubos pneumát icos para o 

transporte de livros dos armazéns para o sa lão de leitura etc. 

Em 1 9 1 1 , ou t ro marco : in ic iava-se na Bibl ioteca Nac iona l a pr imei ra escola super ior de 

Bib l io teconomia da Amér ica Latina, que func ionou na Instituição até 1973 . 
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A o longo d o século, a Bibl ioteca Nac iona l diversif icou e aper fe içoou suas atividades. Sucessivas 

reformas cr iaram novas áreas especial izadas, c o m o as de Referência, Ob ras Raras, Conservação e 

Restauração, M ic ro f i lmagem, Música e Arqu ivo Sonoro. Metodo log ias modernas de classif icação e 

ca ta logação d o acervo fo ram introduzidas e desenvolvidas. Novas funções passaram a ser exercidas, 

c o m o representar no Brasil o International Standard Book Number (ISBN); or ientar e proteger os autores 

de obras intelectuais com a cr iação d o Escritório de Direitos Autorais; preservar a in formação veiculada 

pelos periódicos através d o Plano Nac iona l de Mic ro f i lmagem de Periódicos Brasileiros (Plano) e, a inda , 

inventariar e preservar os livros raros existentes no Brasil com o Plano Nac iona l de Ob ras Raras (Planor). 

Em 1 9 9 0 , com a t ransformação da Instituição em fundação de direito públ ico, v inculada a o 

Ministér io da Cul tura, a agora Fundação Biblioteca Nac iona l amp l iou seu campo de a tuação, passando 

a operar t a m b é m nas áreas pr imordia is d o livro e da leitura. 

Hoje, por meio d o Depar tamento Nac iona l do Livro (DNL), a Fundação Biblioteca Nac iona l 

desenvolve a polít ica nacional d o livro e promove, no Brasil e no exterior, a l iteratura brasi leira. Apó ia o 

autor brasi leiro com prêmios, bolsas, t raduções e co-edições, a lém de ter par t ic ipação estratégica nas 

feiras nacionais e internacionais. U m de seus projetos, a Bibl ioteca Virtual, disponibi l iza no site da FBN 

(ht tp: / /www.bn.br) textos integrais de obras clássicas sobre o Brasil. 

O Programa Nac iona l de Incentivo à Leitura - Proler, sediado na Casa da Leitura, no Rio de 

Janeiro, coordena em todo o país ações de p romoção da leitura. Seu Cent ro de Formação de Leitor 

ocupa-se da fo rmação de adultos, e outros projetos p romovem a leitura em bibl iotecas e escolas e 

f o r m a m contadores de histórias. 

A inda na área da biblioteca, a Fundação Biblioteca Nac iona l passou a desenvolver o Sistema 

Nac iona l de Bibliotecas Públicas, que congrega as bibl iotecas públicas d o país, proporc ionando- lhes 

or ientação, assistência técnica e intercâmbio de publ icações. 

Uma das dez maiores bibl iotecas d o mundo , a Bibl ioteca Nac iona l acompanha a evo lução 

tecnológ ica mundia l , passando a d ispor das mais modernas tecnologias de in fo rmação para propic iar 

à soc iedade e aos pesquisadores de t o d o o m u n d o o acesso c a d a vez m a i o r a o seu acervo e 

conseqüentemente à c idadania . 

C o m o lembra o seu presidente, Eduardo Portella, a Fundação Biblioteca Nac iona l , "autor izada 

pelos meios tecnológicos, se move incessantemente" — cond ição para se manter guard iã das múlt iplas 

memór ias nacionais e eco pr iv i legiado da cr iação literária brasi leira. 
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Dom Quixote 
C E R V / A N T E S 

Que é loucura: ser cavaleiro andante 

ou segui-lo como escudeiro? 

De nós dois, quem o louco verdadeiro? 

O que, acordado, sonha doidamente? 

O que, mesmo vendado, 

vê o real e segue o sonho 

de um doido pelas bruxas embruxado? 

Eis-me, talvez, o único maluco, 

e me sabendo tal, sem grão de siso, 

sou - que doideira - um louco de juízo. 
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