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Resumo: Este artigo aborda a trajetória do Códice Costa 
Matoso, desde sua cornpilacdo em Ouro Preto ate ser adquirido 
pela Biblioteca Mario de Andrade, em Sao Paulo, relacionando-a 
aos percursos e as circunstancias misteriosas envolvendo a locali-
zacao e aquisicao de alguns livros e manuscritos raros. 

Abstract: The article describes the trajectory that the Códice 
Costa Matoso went through. From its compilation in Ouro Preto 
until its acquisition in Sao Paulo by Mario de Andrade's Library, 
it refers to the traits and also mysterious circumstances that involved 
the localisation as well as the acquisition of some rare handwritings 
and books. 

0 destino dos livros e realmente urn tema fascinante, especialmente em 
relacdo aos livros raros, que fazem frequenternente percursos misteriosos: pro-
curados as vezes por dezenas de anos, acabam sendo encontrados em circuns-
tâncias mais parecidas corn interferéncias sobrenaturais, do que por meras co-
incidencias. 

No caso do Códice Matoso, não creio que se tenha noticia de corno chegou 
a Biblioteca de Joao Correia Aires de Campos, o Conde do Ameal, e das ra-
zaes que levaram esse famoso bibliófilo a adquiri-lo. E urn fato urn tanto estra-
nho, pois os assuntos relativos ao Brasil nao constituem a parte significativa do 
acervo. Alérn disso, tratando-se de um docurnento oficial de grande irnportan-
cia, deveria normalmente encontrar-se num arquivo do Estado, seja o Arquivo 
Ultramarino, ou a Torre do Tombo. 

Deve ter estado, ou passado por là, mas não se sabe (pelo rnenos eu não 
sei) se esteve, e nesse caso, como veio a sair. 0 fato e que, em dado mornento, 
teria sido oferecido ao Conde do Arneal, que o teria adquirido possivehnente 
rnais por curiosidade, do que por interesse especifico. E possivel tarnbérn que a 
aquisicao tenha sido feita por alguém incurnbido da formacdo da sua bibliote-
ca, e nao pessoalmente pelo próprio bibliófilo, por cujo titulo de nobreza a 
biblioteca se tornou conhecida. Não tenho nenhuma inforrnacao a respeito, e 
estarnos, pois, no terreno das hipóteses. Em todo caso, sabernos que o rnanus-
crito foi vendido no leilao da Biblioteca do Conde do Arneal, leilao que incluia, 
entretanto, ainda as bibliotecas de tres outros colecionadores, o que faz surgir 
urna chavida: o manuscrito seria rnesrno do Conde de Arneal, ou de urn dos 
outros tres colecionadores? Nessa altura e muito dificil resolver o problema, de 
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sorte que vamos admitir a propriedade do próprio Conde. Essa venda se reali-
zou no Porto no ano de 1924, e, em 1928, o Códice foi incluido no volume VII 
da colecao de Catalogos de Obras Relativas as Americas, publicado pela livraria 
antiquaria Maggs Bros. (uma das mais famosas de Londres), e que hoje se 
tornou uma verdadeira obra de referencia nesse tema. Comeca aqui outro 
pequeno mistério: o manuscrito foi adquirido no leilao por Maggs Bros., ou 
alguem outro o comprou, vendendo-o depois, a livraria? Isso é, reconheco, 
mais ou menos irrelevante, mas faz parte do conhecimento do percurso saber 
como e quando chegou a livraria, e porque so foi incluido no catalogo em 
1928. Assim como quando o adquiriu Felix Pacheco. 0 que é certo, é que foi 
ter na biblioteca desse grande colecionador brasileiro, cliente de Maggs (como 
todo bibliófilo que se preza), e la ficou ate 1936 ou 1937, quando fbi adquirido, 
com todo o acervo de sua Biblioteca, pela Biblioteca Municipal de S. Paulo. 
Era seu diretor Rubens Borba de Moraes, ele prOprio colecionador, e, creio 
poder dizer-se, o maior conhecedor, neste século, de livros raros sobre o Brasil. 
Lembro-me que a aquisicao foi objeto de criticas: como gastar em livros 600 
contos de réis? Na realidade, era um acervo inestirnavel, de valor certamente 
bem maior, e hoje praticamente irnpossivel de se formar. Continua la desde 
entdo,uma das pecas importantes da Biblioteca. Espero que nao lhe aconteca 
no futuro (estou certo, alias, que, se for mantida a orientacao atual, isso nao vai 
acontecer) o que ocorreu corn a famosa Urna Marajoara, que tanta dor de 
cabeca causou ao governador Adhemar de Barros... 

Nat) you, no entanto, falar sobre o Códice, pois ele sera cornentado por 
outros colaboradores desta edicao. 0 propósito do que foi dito ate agora, assim 
como todo este artigo, foi mostrar, através de uma ponta do "iceberg", o que 
frequentemente aconteceu, no tempo, a livros e documentos antigos e raros — 
dai o titulo do artigo, onde entra o destino. Publicados ou escritos normalmen-
te na Europa, ate o século XIX, muitos deles foram parar, nas circunstancias 
as mais variadas, pelo resto do mundO a fora. Para chegarem aonde se encon-
tram agora, devern, na maioria dos casos, ter passado por muitas mdos: biblio-
tecas, livrarias ou colecionadores, que conseguiram faze-los sair dos lugares 
onde tinharn permanecido as vezes ate por vários séculos, ou passando prova-
velmente por diversas mdos ate chegarem ao seu destino atual (que também 
podera mudar...), ou seja, aos colecionadores finais. Estes devem té-los adqui-
rido através de buscas prolongadas e persistentes, ou entdo por puro e feliz 
acaso. Assim foram se formando bibliotecas palicas ou particulares, natural-
mente também no Brasil, onde se podem destacar, entre outras, a Biblioteca 
Nacional, que possui urn esplendido conjunto de obras e documentos raros, e, 
embora em menor escala, nossa Biblioteca Mario de Andrade. A Biblioteca 
Nacional, alias, tambérn deve sua existéncia a urn acaso — a invasao de Portu-
gal por Napoleao, sem a qual Dom Joao VI nao teria transfericlo sua Corte 
para o Brasil, trazendo consigo o importante acervo de livros que formaram 
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seu nricleo inicial. E impressionante notar, a esse propósito, que guerras, revo-
lucoes, incendios, inundacoes ou terremotos destruiram nurnerosas bibliotecas 
e arquivos. Em relacao a isso, lembro de urn caso curioso, em que a previsao da 
Segunda Guerra Mundial permitiu a salvacao de urn acervo precioso, pois fez 
corn que a livraria Maggs, levasse, em 1938, para o interior da Inglaterra, seus 
livros mais importantes. Isso fo1providencial, pois o predio da livraria foi born-
bardeado. Esses livros so retornaram as novas instalacOes nos anos 60, e eu tive 
a sorte de estar em Londres em 64 e 65, e de comprar várias obras dos catalo-
gos da Bibliotheca Americana, dos anos 20, e da Bibliotheca Brasiliensis , de 1930, 
que ndo tinham sido vendidas quando sairam os catalogos — outro acaso da 
garimpagem, em que a gente procura os livros, e os livros procurarn a gente. 
Mas voltemos ao tema principal. 0 que se salvou desses desastres, e teria sido 
roubado ou considerado perdido, poderia explicar a razdo de tantos livros e 
documentos importantes, ate mesmo oficiais, terem vindo parar em maos de 
particulares, ou de outras instituicoes. A própria carta de Pero Vaz de Carni-
nha, que vem dando tanto pano para mangas atualmente, permaneceu igno-
rada ate quase fins do século XVIII, em meio a milhares de documentos da 
Torre do Tombo, e so foi publicada em 1817, na "Corografia Brasilica" de 
Ayres de Casal. Diga-se de passagem que, embora Dom Manuel nalo tenha 
respondido a essa carta, e certo que a recebeu, pois o pedido feito por Cami-
nha no final da carta, em favor de seu genro, foi prontarnente atendido... 

0 caminho que as raridades de bibliofilia percorrem é realmente urn 
tema atraente, e gostaria por isso de rne estender urn pouco mais sobre ele. 
Para comeco de conversa, é preciso acentuar que a compra e venda de livros 
ou documentos raros (coisa que vem de longe), nao se compara corn o corner-
cio em geral. Neste, o vendedor normalmente encomenda ao produtor o que 
pretende vender, e o comprador vai ter corn ele sabendo o que vai comprar, 
sem que o processo comporte surpresas. No caso das raridades, a situacao é 
'Dem diferente. Não ha como o livreiro antiquario encomendar (legitimarnen-
te...) livros ou docurnentos raros — tem de encontra-los, a menos que estes lhe 
sejam oferecidos, o que tambern significa urn acaso! E o cornprador, mesmo 
quando recebe catalogos ou vai a leiliaes, neles encontrando obras que procu-
ra, nao pode ter a certeza de adquiri-los, pois em boa parte dos casos, ja foram 
vendidos a outros, ou os lances foram insuficientes. Acontece também, no mundo 
da bibliofilia que livreiros, colecionadores, ou bibliotecarios, forrnern parceri-
as (que as más linguas classificarn de nig -las...), e o livreiro, quando compra 
determinadas obras, ja sabe a quem vai vendé-las. Corn isso, ninguern mais 
consegue adquiri-las. Mas mesmo independentemente disso, ha geralmente 
urna relacao amistosa entre bibliófilos e livreiros antiquarios (que frequentemente 
tambérn são pois urn precisa do outro. Os antiquarios nao poderi-
am existir se não houvesse colecionadores ou bibliotecas interessadas, nern es-
tes poderiam formar suas colecOes, se não houvesse livreiros antiquarios. Ha 
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problemas ocasionais, é claro, quando o antiquário nao reservou para o 
colecionador o livro que este queria, e que normalmente ja fora objeto de con-
versas anteriores, ou entdo quando nao se chega a urn acordo sobre precos. 
Mas a arnizade em geral nao se abala. Tudo isso são so acidentes de percurso, 
pois o lema da Associacao Internacional de Bibliófilia, que inclui colecionado-
res, bibliotecarios e livreiros, é bern expressivo: "Amor librorurn nos unit". 

Os acasos e as peripécias que ocorrem no mundo da bibliofilia são real-
mente inesgotaveis. 0 proprio Codice de que estamos falando é urn prirneiro 
born exernplo de urn percurso rnuito curioso: saiu do Brasil para Portugal em 
rneados do século XVIII, aparentemente viveu ern sossego nao se sabe onde 
durante quase urn século e rneio, ate que o adquirisse o Conde do Ameal (ou 
urn dos tres outros colecionadores que de inicio mencionei), foi vendido em 
1924, aparentemente para a livraria antiquaria Maggs Bros., de Londres, que 
o vendeu provavelmente entre 1928 e 30, a Felix Pacheco, do Rio de Janeiro. 
Corn isso, voltou ao Brasil, e finalrnente, ern 1936 ou 1937, ancorou na Biblio-
teca Municipal de San Paulo, hoje Biblioteca Mario de Andrade. Eu rnesrno, 
urn simples particular, mas que contraiu o "virus" do amor ao livro ha mais de 
setenta anos, tenho nas minhas garimpagens episOdios inesqueciveis: as sur-
presas que encontrei nas livrarias ou nas bibliotecas que se dispersaram; o apa-
recimento inesperado, ate mestno pela oferta telefônica de um desconhecido, 
de unia obra que parecia inencontrável, e assim por diante. Corno explicar, 
por exemplo, que tenha vindo parar no Brasil um exemplar da edicdo de 1594 
da "História de Jean de Lery", que pertenceu a Colbert? Ou que um conjunto 
de obras de Martius, que pertenceu a irnperatriz Maria Luiza, corn o bras -do 
de suas arrnas na encadernacdo, tenha também vindo parar aqui? Neste caso 
existe, é verdade, urna possivel explicacão: Maria Luiza era irma de Dona 
Leopoldina, rnas Napoleao poderia ter querido ficar corn essas obras, não é 
rnesrno? 

Nao posso, evidentemente, contar todos os episOdios, mas ai vao rnais 
alguns deles, onde o acaso (ou o destino) teve urn papel irnportante. 

Comecarei corn a oferta que recebi, creio que em 1994, de urn livreiro 
portugues, indagando se teria interesse nuns manuscritos que pertenceram a 
Joaquim Ignácio de Seixas Brandao, primo de Maria Dorothea de Seixas, a 
Marilia de Dirceu. Naturalmente respondi que sim, mas que não poderia 
cornprá-los sern os ver, e propus que os rnandasse para exarne. 0 livreiro con-
cordou, rnas quando chegou o pacote, tive de inicio urn grande desaponta-
mento, pois os primeiros documentos que vi erarn apenas cOpias rnanuscritas 
rnodernas de papeis antigos. Mesmo assim, examinei os papéis urn por urn, e, 
quando ja estava resolvendo mandá-los de volta, nao é que dou corn urn docu-
mento da maior irnportância? Era o diploma de mernbro da Arcadia Romana, 
de Joaquim Ignacio, corn duas assinaturas, uma do "Custode" da Arcadia 
Romana, e outra do "Custode" da Colonia Ultramarina. Ora, esse docurnento 
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solucionou, nada mais, nada menos, que urn problema que se discutia ha pelo 
menos 150 anos — o da existéncia ou nao da Arcadia Ultrarnarina. A diivida 
era valida, pois nao existia nenhum documento que comprovasse a existência, 
embora alguns poetas rnineiros do seculo XVIII proclamassem, em suas obras, 
que a ela pertenciarn. Na polemica a respeito, vinha prevalecendo a opiniao de 
que ela nao tinha mesmo existido, sendo o titulo meramente decorativo. Dessa 
opiniao participavam muitas figuras ilustres, das quais creio que basta destacar 
Sergio Buarque de Holanda e Antonio Cândido. Pois bern, esse documento, 
que obtive por puro acaso, resolveu o problema em sentido contrario, compro-
vando que a Arcadia Ultrarnarina realmente existiu! 

Outro exemplo do estranho destino dos livros foi o que me aconteceu na 
decada de 70, em Santiago do Chile, numa passagem de dois dias: fui a Unica 
livraria antiquaria constante das Paginas Amarelas (que sempre consulto quando 
estou viajando), e perguntei se la havia livros sobre o Brasil. A resposta foi 
negativa: "somos especializados em literatura francesa e teatro". Assim mes-
mo, insisti, pois tinha visto de longe, nurna prateleira alta, urn livro de interesse 
brasileiro. "Isso", disse o livreiro corn certo pouco caso, "é do resto da bibliote-
ca de urn historiador brasileiro, urn tal de Porto". "Porto Seguro?", perguntei, 
ja com o coração batendo mais depressa. "Isso mesmo", respondeu. Para en-
curtar a história, sai da livraria corn uma pilha de livros que tinharn pertencido 
a Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro — folhetos ra-
ros, exemplares perfeitos de algurnas obras raras, e , principalmente o exem-
plar do prOprio autor, de urn fragrnento da segunda edicao de sua História do 
Brasil, com muitas correcOes manuscritas que nao constarn das edigoes 
posteriores! Acontece que Varnhagen era casado corn uma senhora chilena, e, 
quando morreu, em 1878, em Viena, ela voltou para o Chile, levando consigo 
os livros que ele tinha em seu escritório, pois a biblioteca fora deixada (ou 
vendida?) para o Itamaraty. E eu fui encontrar born nUmero desses livros qua-
se 100 anos depois! 

Em geral nao gosto de cornprar volumes avulsos de uma obra incomple-
ta, pois a esperanca de encontrar urn dia o volume ou os volumes faltantes 
quase nunca da certo. Mesmo assim, ja me aconteceu, várias vezes, comprar 
um volume avulso num dia, em Sao Paulo, e pouco depois, no Rio, conseguir 
completar a obra. Certa vez, uma amiga, Alice Fontes, que estava escrevendo 
sobre a Faculdade de Direito de Sao Paulo, perguntou-me se tinhamos uma 
obra chamada "Vida Académica", publicada em 1866 por Theotonio Pereira, 
corn o pseudônirno de Genesco, que ela nao havia conseguido encontrar em 
nenhurna biblioteca do Rio ou de Sao Paulo. Disse-lhe que ia ver, pois o nome 
me soava familiar. Mas não tinha. So que indo ao Rio no dia seguinte, e en-
trando naturalmente num sebo, vejo um volume rneio gasto, tendo na lomba-
da somente o titulo de "Miscelanea". Como gosto de comprar "Miscelaneas", 
pelas surpresas que podem proporcionar, abro-o e, nao é que, no meio de uma 
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série de folhetos de menor importancia, dou corn a "Vida Academica"?! Sou 
agnOstico de nascenca, mas coisas como essa nao fazem pensar na existencia de 
influencias sobrenaturais? 

Uma vez, em Portugal, entrei nurn sebo onde havia sornente uma prate-
leira de livros sobre o Brasil. Ali vejo urn pequeno volume corn o nome de 
"Q Santos" e o titulo de "Estrelas Errantes" na lornbada. Logo me ocorreu 
que esse nome devia ser abreviatura de Quirino dos Santos, o republicano e 
abolicionista brasileiro. Abri o livro e vi que o autor era rnesmo ele, e o livro a 
segunda edicao de suas poesias, publicada em Campinas, em 1876. Comprei-o 
(alias por uma ninharia), e sai corn o livro na mao. Abrindo-o na calcada, e 
virando a pagina de rosto, vejo urna dedicatOria incrivel: "Ao grande escriptor 
Alexandre Herculano, timidarnente oferece seu grande admirador F. Quirino 
dos Santos". Nao é mesmo adrniravel urn livro sair do Brasil em 1876, enviado 
a Herculano, sendo depois vendido nao se sabe como, e voltando ao Brasil 
mais de 100 anos depois, por meu intermédio? 

Estou me alongando demais, mas ja que falei tanto, you falar mais um 
pouco, para dar so um outro exemplo do percurso curioso dos livros: a Biblio-
teca Nacional de Lima, no Peru, possuia, no século passado, urn manuscrito 
contando a história dos irnperadores incaicos, de autoria do Conego da Cate-
dral de Cuzco, que se considerava o ultimo descendente da realeza dos Incas, 
e se assinava Apu justo Sahuaraura. Era datado de 1832, e, além do texto, 
continha 17 rnagnificos retratos a cores daqueles imperadores. Pois bem, na 
guerra entre o Chile e o Peru, nos anos de 1850 a 60, esse manuscrito foi 
levado pelas tropas chilenas, e no Chile ficou, segundo o acordo estabelecido 
no Tratado de Paz. Imagino que os leitores, se chegaram ate aqui, estejam se 
perguntando porque menciono, e porque comprei o manuscrito, ja que, em-
bora sendo muito importante, não tern nada a ver corn o Brasil? Muito sim-
plesmente porque ele me fascinou quando o . vi num antiquario em Buenos 
Aires, e nao resisti tentacao de comprá-lo... E o "destino" de quem tern uma 
biblioteca... 

Poderia contar ainda outras aventuras de garimpagem, minhas e de ou-
tros bibliofilos , mas creio que é tempo de terminar, fazendo aos leitores urna 
pergunta bem simples: 

"Habent" ou 'IA() "Habent sua fata libelli"? 
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