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Este livro é como o tesouro dos Niebelungen, guardado por Fafnir:
trazia a desgraça àquele que consigo o retivesse.
Bem adiantada já estava a sua impressão na Bahia, à pág. 280, quase
ao fim do sétimo capítulo de um volume em 8º grande, quando, em 1906, o
seu preclaro autor morreu inopinadamente em Paris. Se bem que doentio,
Nina Rodrigues se finou a bem dizer de repente.
O mestre, porém, deixara escola e discípulos. Um destes, e dos mais
ilustres, Oscar Freire, chamou a si a tarefa de entregar ao público a obra
interrompida. Foram-lhe confiados os capítulos impressos, originais, notas,
vasta documentação fotográfica.
Discípulo por nossa parte de Oscar Freire, seu amigo que muito lhe
queria, frequentando-lhe a casa, nela conhecemos todo esse vasto material,
naquela confusão e desordem, que dominavam o gabinete do jovem e
malogrado professor.
Depois, Oscar Freire se transferiu para São Paulo e consigo carregou
todo esse depósito. Sobreveio a morte ainda mais inesperada de Oscar
Freire.
Às mãos da viúva de Nina Rodrigues voltou parte daquele material,
a que acompanhava esta nota do próprio punho de Oscar Freire: “Nina
Rodrigues, quando a morte o surpreendeu, condensava num valioso livro –
O PROBLEMA DA RAÇA NEGRA NA AMÉRICA PORTUGUESA – os notáveis
estudos que vinha fazendo a respeito havia quinze anos (1890-1905). Eu
conhecia o plano da obra, os pormenores de alguns capítulos, o material de
outros, e sobre o estudo de certas questões conversara o mestre muitas
vezes comigo. Sabia o trabalho muito adiantado. Na qualidade de seu
sucessor na Faculdade da Bahia, julguei um serviço de letras pátrias
encarregar-me de organizar os últimos originais e publicar a obra. O meu
pedido à Exma. viúva do meu mestre foi deferido. Vieram-me os originais,
as notas e as provas já impressas”.
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Aquilo a que Oscar Freire chamava provas eram os cadernos
definitivamente impressos do livro, que, como acima dissemos, já
alcançavam até a pág. 280.
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